
                                                 Stockholm i mars 2016                                                                                                                                 

Till landets kommunstyrelser 

Ett perspektivskifte i det tobaksförebyggande arbetet – för våra barns skull! 

Rökningen beräknas vara den enskilt största riskfaktorn för sjukdom och död – och en betydande 

orsak till den ojämlika hälsan i samhället. Trots ökande kunskap om orsakssamband och effektiva 

motåtgärder går det tobaksförebyggande arbetet för långsamt. Vi föreslår därför ett 

perspektivskifte för att effektivisera arbetet. Ett stöd för ett nationellt politiskt beslut om en 

utfasningsstrategi skulle gagna det fortsatta arbetet i landets kommuner. 

Trots internationellt sett låga rökvanesiffror finns i Sverige nästan en miljon dagligrökande vuxna och 

lika många som röker då och då. Varje år börjar flera tiotusentals barn och unga att röka. Varje år 

insjuknar 100 000 personer i rökrelaterad sjukdom och 12 000 dör av samma skäl. Länkarna i bilagda 

underlag ger en uppfattning om förhållandena i den enskilda kommunen. 

WHOs tobakskonvention, ratificerad av Sverige 2005, innehåller den breda åtgärdspanel som krävs 

för en varaktig minskning av rökningen och därmed en minskad sjukdomsbörda. Men arbetet att 

genomföra dessa åtgärder går för långsamt. Alltfler länder diskuterar därför ett perspektivskifte för 

att påskynda och effektivisera arbetet. Genom ett politiskt beslut definieras ett årtal då rökningen 

ska ha minskat till en låg nivå där rökningen inte längre är ett dominerande folkhälsoproblem – en 

strategi som fått namnet Tobacco Endgame.   

Vi har föreslagit ett nationellt beslut om ett målår 2025 då rökningen ska omfatta mindre än 5 % av 

befolkningen. Detta bedömer vi vara realistiskt - förutsatt att tobakskonventionens åtgärder 

successivt genomförs. 

Även om regeringen uttalat sitt stöd för en sådan strategi krävs ett opinionsstöd i hela samhället. 

Bifogade dokument sammanfattar den win-win-situation som kan förutses för den enskilda 

kommunen. Där framgår också hur ni genom ett eget beslut kan stödja opinionen och meddela detta 

dels till boethius@tobaksfakta.se  för att förlänga listan med stödjande organisationer på 

www.tobaksfakta.se, dels till anna.ostbom@skl.se för att stödja SKLs egen beslutsprocess.  

Initiativtagare till denna opinionsbildning är Tobaksfakta – oberoende tankesmedja 

(www.tobaksfakta.se) och Yrkesföreningar mot Tobak (www.tobaccoorhealthsweden.org)       

Med vänlig hälsning, 

Göran Boëthius, läkare, docent                             Lena Sjöberg, tandläkare 

Ordf Tobaksfakta – oberoende tankesmedja      Kanslichef Yrkesföreningar mot Tobak 

boethius@tobaksfakta.se                lena@ymtkansli.org 

070-642 51 17                                                           070-663 68 34 
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