
Tobakshjälpen

Nytt verktyg för tobaksavvänjning via 
1177 stöd och behandling



361 000 invånare i Jönköpings län

51 500 länsbor använder tobak dagligen

31 200 länsbor vill sluta med tobak 

361 000 

51 500

31 200



Effekten kan tiodubblas
Rökavvänjningsmetod (rökfria ett år efter rökstoppet)
• På egen hand (2-3%)

• Kort rådgivning (5%)

• Kort rådgivning + nikotinläkemedel  (10%) 

• Sluta-röka-linjen + nikotinläkemedel (25%) 

• Behandling hos rökavvänjare 
+ nikotinläkemedel (20-30%) 

• Inläggning (50%)



45%
24%

27%
6%

Sjukvård är en transaktion 
”Jag vet vad jag behöver 
för att kunna fortsätta 
med mitt liv” Kan, vill och 
gillar att ta hand om sig 
själv och agera proaktivt 
för sin hälsa

Sjukvård är en relation 
“Jag behöver hjälp med 
min oro så att jag kan 
fortsätta med mitt liv”. 
Behöver hög 
tillgänglighet vid oro 
för att kunna fortsätta 
ta hand om sig själva

Sjukvård är ett måste “Jag 
gör som doktorn säger”. 
Väntar ofta – även om det 
är allvarligt. Gillar inte 
proaktiva aktiviteter. Gör 
ofta som doktorn säger

“Jag har svårt att hantera 
mitt liv och behöver 
individuellt anpassat stöd”. 
Tror inte på sin egen 
förmåga. Har inte alltid 
socialt nätverk som stöd. 
Rädd för sjukvård och 
framtida hälsoproblem





Stora 
resurser

På egen hand

App Rökfri och 
Fimpaa!
(AI och robot)

Olika plats
Ingen personal

Video/telefon

Sluta röka linjen
Videomöten

Olika plats

Fysisk personal

Digital dialog

Behandlingsprogram 
via Internet

Olika plats

Fysisk personal

Fysiskt möte

Tobaksavvänjning grupp
Enskild 
tobaksavvänjning 

Samma plats

Fysisk personal

Små 
resurser



Fysiskt möte

Tobaksavvänjning grupp
Samma plats i eller i anslutning till 
hälso- sjukvården
Fysisk personal
Fasta tider för patient och personal
God effekt hos patienter med stor 
sårbarhet
Stor personalkostad
Kostnadseffektivt fler patienter på färre 
personal

Enskild tobaksavvänjning 
Samma plats i hälso- sjukvården
Fysisk personal
Fasta tider för patient och personal
God effekt hos patienter med stor 
sårbarhet
Stor personalkostad

Kvalificerat rådgivandesamtal
6-8 träffar enligt standard

Video/telefon

Tobaksavvänjning via 
video/telefon

Ökad tillgänglighet
Olika plats
Fysisk personal
Fasta tider för patient och personal
större valfriet för patient
Effektivare- strukturerat arbetsätt (ej 
störmoment)
Ökad kvalitet på yrkesprofessionen

Sluta röka linjen-
telefonrådgivning/chatt
Olika plats 
Fysisk personal
Ökad kvalitet på yrkesprofessionen
ingen personalkostnad

Kvalificerat rådgivandesamtal
6-8 träffar enligt standard

Digital dialog

Behandlingsprogram via 
Internet

Både via dator/mobil, digitalkontakt
Ökad tillgänglighet
Olika plats 
Fysisk personal
Effektivare- fler patienter samtidigt
mindre arbete för personal
Ej fasta tider för patient och personal
Ökad kvalitet på yrkesprofessionen
Ökad tillgänglighet 

Kvalificerat rådgivandesamtal
6-8 moduler enligt standard

På egen hand

App fimpa- ungdomar 
App Rökfri -1177

både via dator/mobil
Olika plats
Ingen fysisk personal
Virituell coach
Standardiserad återkoppling
Ej fasta tider för patient 
Ökad tillgänglighet 
Ingen personalkostnad





Bedömningssamtal/motivationssamtal 
1. Patient bestämmer sig för att sluta röka eller snusa

2. Remiss till tobaksavvänjare skickas

3. Bedömningssamtal/motivationssamtal med patient 
(obligatoriskt)

4. Matcha rätt insatts för rätt individ (personcentrerad vård)

5. Ge patient alternativ till behandling:
– Traditionell tobaksavvänjning med tobaksavvänjare enskilt eller grupp

– Enligt överenskommelse hänvisning till app Rökfri, Fimpaa!

– Start av digital tobaksavvänjning via 1177 stöd och behandling

– Start av tobaksavvänjning via video

– Hänvisning till sluta röka linjen 

Självständiga 
och 

engagerade  

Oroliga och 
engagerade

Sårbara och 
oroliga

Traditionella 
och obrydda



Tobakshjälpen – syfte
• Tobakshjälpen är ytterligare ett alternativ som kan presenteras för 

tobaksbrukare som varaktigt vill sluta med tobak

• Inte ett sätt att spara resurser – utan en möjlighet att hjälpa flera

• Målgrupp är personer som
– inte har tid och möjlighet att besöka en mottagning

– har förmåga att vara följsamma till skriftliga instruktioner 

– har förmåga till självständigt strukturerat arbete

– flertalet tobaksbrukare kan erbjudas denna hjälp

• Datorvana, småbarnsföräldrar samt de med arbeten som inte medger 
frånvaro på dagtid kan tänkas vara viktiga målgrupper



Stöd och behandling via 1177.se
• Öka invånarnas möjlighet att få kvalitetssäkrad 

stöd och behandling via internet

• Behandlingar, Stöd och utbildningar

• Skattningar och formulär

• Inget journalsystem

• Inloggning 
– Patient: via 1177.se med mobilt bank-id 

eller lösenord via sms

– Tobaksavvänjare: SITHS-kort



Kvalificerat rådgivande samtal  
tobaksavvänjning individuellt

• Samtalet bygger på KBT-inriktad metod kompletterad med MI när 
motivationen behöver stärkas

• Åtgärden är teoribaserad och strukturerad

• Utbildning i metoden och ämneskunskaper förutsätts

• Läkemedelsbehandling samt uppföljningskontakter ingår

• Kontakt enligt överenskommelse och behov 

• Bra behandlingsresultat





Erfarenhet från behandlare
• Viktigt att förklara syftet med behandlingen.

• Vilka förväntningar kan man ha på varandra

• Första tiden är väldigt viktig att vara aktiv som behandlare

• Schemalägg med patienten när den går in och arbetar med behandlingen.

• Tät kontakt i början ca två gånger i veckan.

• Boka av tid i sitt schema för detta arbete med regelbundenhet, gärna 
bestämda tider och dagar.

• Hinner jobba med fler patienter samtidigt



Erfarenhet från patienter
• Övergripande väldigt bra.

• Patienten upplever att man äger frågan från start till mål

• Upplever behandlaren som en förstärkt hejaklack

• Bedömningssamtal mycket viktigt

• Förtydliga vissa texter fysiologiska och psykologiska

• Extra bra att kunna gå tillbaka och läsa under året vid vidmakthållandet



Tobakshjälpen i hela Sverige
• Nationell spridningskonferens den 5 mars med 15 regioner

• 5 regioner håller utbildning och resterande regioner i Sverige ansluter 
under hösten

Jönköpings län:

• 20 utbildade tobaksavvänjare

• 35 invånare under behandling just nu



Tack för oss!
Mattias Jonsson
Folkhälsoutvecklare
mattias.jonsson@rjl.se

Josefine Laago
Kommunikationsavdelningen
josefine.laago@rjl.se

Marita Andersson
Tobakssamordnare
marita.g.andersson@rjl.se
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