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Hjälpa patienter att sluta röka  
och snusa
– rådgivning om tobak och avvänjning
Denna bok ger läsaren uppdaterad vetenskapligt underbyggd 
kunskap om metoder, hjälpmedel och stöd vid de tre olika 
nivåerna av rådgivning om tobak som rekommenderas i 
Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande 
metoder 2011: enkla råd, rådgivande samtal och kvalificerat 
rådgivande samtal. Boken är praktiskt inriktad och rådgiv-
ningsmetoderna beskrivs utförligt steg för steg med tillämp-
ning på olika arenor i hälso- och sjukvården och kommunen. 
Läsaren får även en gedigen bakgrund till varför rådgivning 
om rökning och snus är en viktig del i det tobakspreventiva 
arbetet, hur många som använder tobak, skador av rökning 
och snus, kostnader för samhället, vad som händer i kroppen 
när man slutar med tobak, fysiskt och psykologiskt beroende 
samt effekten av olika avvänjningsmetoder. Patientfall, avsnitt 
om uppföljning och utvärdering, utbildning, material samt  
ett flertal praktiska arbetsblad för vårdgivaren kompletterar 
denna handbok.

Författarna som har lång erfarenhet av rådgivning och 
tobaks-avvänjning och hör till landets främsta experter på 
området. De har under flera decennier varit verksamma som 
behandlare, utbildare och forskare och skrivit böcker, kun-
skapssammanställningar, informationsmaterial och veten-
skapliga artiklar i ämnet. Författarna anlitas ofta som experter, 
och två av dem har varit med och tagit fram faktaunderlaget 
till Socialstyrelsens riktlinjer (AH, BHI). De har även utvecklat 
en standard för diplomutbildning i tobaksavvänjning inom 
ramen för Yrkesföreningar mot Tobak. Samtliga sitter i  
styrelsen för Psykologer mot Tobak, en ideell förening  
som bland annat driver landets enda specialsajt om tobaks-
avvänjning, www.psykologermottobak.org. 

För första gången publicerar författarna nu en gemensam  
bok om rådgivning och tobaksavvänjning.
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Om författarna: 

BARBRO HOLM IVARSSON (red.), jur. kand.,  
leg. psykolog, arbetar som konsult till olika 
myndigheter, utbildare och författare. Har 
arbetat inom det tobakspreventiva området 
i drygt 15 år och varit verksam i Stockholms 
läns landsting och Statens folkhälsoinstitut. 
Läs mer på www.barbroivarsson.se.

AGNETA HJALMARSON, docent, leg. psykolog, 
leg. psykoterapeut, arbetar som utbildare och 
konsult. Var i 35 år ansvarig för Mottagningen 
för tobaksavvänjning på Sahlgrenska univer-
sitetssjukhuset. Har publicerat vetenskapliga 
studier på området och disputerat på en 
avhandling om tobaksavvänjning. 

MARGARETA PANTZAR, leg. psykolog, leg. 
psykoterapeut, arbetar i Landstinget i Uppsala 
län. Har arbetat med tobaksprevention i 25 
år. Har etablerat sig som en nationellt välkänd 
utbildare och metodutvecklare och har arbe-
tat med Statens folkhälsoinstituts satsningar 
på  tobaksavvänjning .



1. Inledning
2. Tobakspreventivt arbete
3. Tobaksbruket
4. Skador av rökning och snusning
5. Rökningens kostnader
6. Vad händer i kroppen när man slutar 
 använda tobak?
7. Fysiskt beroende
8. Psykologiskt beroende
9. Vad säger forskningen om olika rådgivnings-  
 och tobaksavvänjningsmetoder?
10. Socialstyrelsens riktlinjer för sjukdoms- 
 förebyggande metoder
11. Rådgivning om tobak i praktiken 
12. Motiverande samtal (MI) om tobak 
13. Individuell tobaksavvänjning
14. Gruppbehandling
15. Utvärdering och uppföljning
16. Arbete med rådgivning och tobaks-  
 avvänjning på olika arenor
17. Utbildning och handledning

Bilagor:
1. Rådgivande samtal om tobak
2. Läkemedel för tobaksavvänjning
3. Patientfall – Hur Lena slutade röka
4. Patientfall – Anders slutar snusa
5. Frågeformulär om tobaksvanor
6. Registrering av tobaksbruk
7. Nedtrappning (formulär)
8. Förberedelse inför rök- och snusstopp
9. Råd om hur man byter en vana
10. Tider för tobaksavvänjning i grupp  
 (formulär)
11. Gruppanteckningar (formulär)
12. Uppföljningsformulär
13. Telefonstöd, webbsidor, material  
 och litteratur om tobak
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Namn  Namn

Organisation Organisation

Avdelning Organisationsnr

Postadress Avdelning

Postnr och ort Postadress

E-post  Postnr och ort

Ja tack, jag vill prenumerera på nyhetsbrev för medicin via e-post

Ur innehållet

I samarbete med:


