
till att användningen av 
tobaksprodukter kan 
inverka på resultaten 

av behandlingen av 
cancer?

GE INTE UPP!

TESTA DITT BEROENDE MED HJÄLP AV TVÅ FRÅGOR FRÅN 
FAGERSTRÖMS TEST FÖR NIKOTINBEROENDE

FRÅGOR                 SVAR POÄNG

Hur lång tid (i minuter) efter uppvaknandet 
röker du dagens första cigarett?

< 6 3

6–30 2

31–60 1

> 60 0

Hur många cigaretter röker du per dag? < 10 0

11–20 1

21–30 2

> 30 3

Nikotinberoendet bedöms utifrån det totala poängantalet: 
 0–1 = litet, 2 = måttligt, 3 = starkt, 4–6 = mycket starkt

0–2 POÄNG 
– LITET/MÅTTLIGT BEROENDE                   

3 ELLER FLER POÄNG 
– STARKT/MYCKET STARKT 

Plåster (14 mg eller 15 mg)  
beroende på tillverkare

Plåster (21 mg eller 25 mg)  
beroende på tillverkare

Tuggummi (2 mg)  Tuggummi (4 mg)

Sugtablett (1 mg eller 2 mg)  Sugtablett (2 mg eller 4 mg)

Inhalator (10 mg) Inhalator (10 mg)

Munspray (1 mg) Munspray (1 mg x 2)

VI VILL STÖDJA DIG SÅ TVEKA INTE ATT OCKSÅ FRÅGA 
PERSONALEN OM STÖD FÖR ATT SLUTA RÖKA

Ytterligare information: Stumppi.fi, webbplats  
 Stumppi, telefonrådgivning 
 0800 148484 (gratis)
 www.utancancer.fi



	 Det	finns	också	receptbelagda	läkemedel	för	 
 rökavvänjning

 De läkemedel som används för avvänjning har  
	 alla	konstaterats	vara	effektiva.	De	är	också	 
 påtagligt billigare än rökning

 Om du vill påbörja en läkemedelsbehandling  
 kan du vända dig till din läkare

NIKOTINSUBSTITUTIONSBEHANDLINGATT SLUTA RÖKA LEDER SOM KÄNT TILL MÅNGA 
POSITIVA EFFEKTER:

 Behandlingsresultaten förbättras

 Operationssår läks bättre

 Biverkningar och komplikationer  
 till följd av behandlingarna minskar

 Risken för att insjukna i en ny  
 cancersjukdom och många andra  
 sjukdomar minskar

 Livskvaliteten och allmäntillståndet  
 förbättras

	 Symtom,	t.ex.	hosta	och	 
 slembildning, blir lindrigare

 Lungfunktionen förbättras  
 – det blir trevligare att motionera!

 Sömnkvaliteten förbättras

 Förmågan att bemästra smärta  
 förbättras hos dem som har  

 slutat röka

 Då man använder nikotinsubstitutionsbehandling  
 blir halten av nikotin i blodet mindre än då  
 man röker 
	 Nikotinsubstitutionsprodukter	finns	till	salu	 

 på apotek, på bensinstationer, i kiosker och  
 i dagligvarubutiker (plåster, tuggummi,  
 sugtabletter, inhalator, munspray)
	 Det	finns	flera	preparat,	prova	och	välj	det	 

 som passar dig bäst
 Beroendet kan också bedömas dagligen  

 genom att räkna antalet rökta cigaretter 
 Den största orsaken till återfall är att man  

 väljer ett för milt preparat eller att man slutar  
 använda det för snabbt �

 	 Välj	rätt/effektiv	styrka
  Använd preparatet åtminstone i  
 2–3 månaders tid, vid behov längre

 Apotekspersonalen hjälper dig vid behov att  
 välja rätt preparat och styrka

LÄKEMEDELSPREPARAT SOM ANVÄNDS VID 
AVVÄNJNING:


