
Nikotinberoende har jämfört med he-
roinberoende ett högt pris både för in-
dividens hälsa och hela samhället. Var-
je år orsakar rökning över 6 000 för ti-
diga dödsfall i Finland. Cancer, KOL, 
hjärt- och kärlsjukdomar, fosterskador 
och stroke är de samhällsekonomiskt 
viktigaste tobakssjukdomarna – de kos-
tar samhället miljarder.

När tiotusentals obestridliga forskningsresul-
tat världen över visade på ett samband mellan 
rökning och lungcancer, fick en viss Lasse Lehti-
nen med stöd av Philip Morris budget på 10 mil-
joner driva en kampanj om att sambandet mellan 
rökning och lungcancer inte hade bevisats. Under 
ledning av tingsrättens rökande domare konsta-
terades att Lehtinens lögner var okej och därmed 
avskrevs den talan som hade väckts mot honom. 
Det är förståeligt att tv-frågesportens program-
ledare Lehtinen aldrig ställde frågan: – Orsakar 
rökning lungcancer? 

Varken Lehtinen, Jörn Donner, Aarne Saarinen 
eller de bromsande ministrarna Matti Louekoski 
(cigarillrökare) och Liisa Hyssälä rådde dock på 
de stegvis skärpta tobakslagarna och den änd-
rade inställningen: rökningen har minskat sta-
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digt i Finland. Numera röker bara 19 
% av männen och 13 % av kvinnorna. 
I ett längre perspektiv är minskning-
en enorm: efter krigen var motsvaran-
de siffror 75 % (!) och 12 %. I fråga om 
kvinnorna har utvecklingen varit då-
lig. Vi kanske också kommer dit Eng-
land nådde för drygt tio år sedan: lung-
cancern gick om bröstcancern på sjuk-
domarnas prispall.

Tobaksindustrin till motattack

När cigarettmarknaden i västvärl-
den började försvagas, hittade tobak-
sjättarna en gynnsam marknad för si-
na cancerpinnar i utvecklingsländer-
na. Men inte nog med det: man var 
tvungen att börja göra vinst på snus, 
e-cigaretter och vattenpipor också. 
Som marknadsföringsknep basunerar 
man ut att en prilla inte orsakar lung-
cancer (sant). Men att det skulle vara 
utmärkta, ofarliga sätt att bli fri från 
nikotinets bojor att bolma e-cigaretter 
och suga på vattenpipa är ren bullshit.

Mervi Hara, verksamhetschef för 
ASH Finland (Action on Smoking and 

Health), har arbetat med tobaksupp-
lysning i trettio år och deltagit i lagbe-
redningen. Hon är mycket insatt i in-
ternationell forskning på ämnet och är 
som Finlands databas inom branschen. 
Tobaksindustrin och även rökare kom-
mer med påståenden om den ”alterna-
tiva rökningens” salighet, som Hara 
måste vederlägga i sitt arbete genom 
att hänvisa till forskningsstudier.

SNUS: Snus innehåller det beroende-
framkallande nikotinet, men man har 
även hittat 2 500 olika kemiska fören-
ingar i snus, däribland tungmetaller 
samt rester av bekämpningsmedel. I 
snus finns det 28 cancerframkallan-
de ämnen, t.ex. det radioaktiva ämnet 
polonium-210. Snusare drabbas främst 
av cancer i mun, näsa och svalg, men 
även risken för cancer i matstrupen, 
magen och bukspottskörteln ökar. Det 
finns inte tillräckliga bevis för att snus 
skulle vara ett effektiv hjälpmedel för 
att röka mindre eller helt sluta röka. 
Den stora nikotinmängden i snus sna-
rare ökar användarens nikotinberoen-
de.

text: Sakari Karttunen

2   1 • 2016 VAPAAVAHTI FRIVAKT



Cigaretter, snus, e-cigaretter och vattenpipor:

E-CIGARETTER: Användningen av 
e-cigaretter efterliknar rökning. Väts-
kan i behållaren värms upp till ånga, 
som inhaleras. Det finns vätskeampul-
ler både med och utan nikotin. E-ciga-
retterna, som utvecklats i Kina, är en 
så pass ny uppfinning att det ännu in-
te finns tillräckliga bevis på de lång-
siktiga hälsoriskerna. Det står dock 
klart att den som använder nikotin-
haltiga vätskor i sina e-cigaretter ut-
sätter sig för nikotinberoende. Efter-
som man drar in nikotinet i lungorna 
kan det ge en stark förgiftnings- eller 
beroendeeffekt eller kraftiga fysiska 
skador. Även omgivningen expone-
ras för nikotinet i utandningsluften.  

VATTENPIPA: Det finns en allmän 
uppfattning om att det är mindre skad-
ligt och beroendeframkallande att röka 
vattenpipa jämfört med tobak. Tvärt-
om! Röken från vattenpipan innehåll-
er förutom nikotin stora mängder gif-
tiga föreningar som kolmonoxid, tjära 
och tungmetaller. Jämfört med cigar-
rettrökning utsätts den som använder 
vattenpipa för fem gånger så många 

cancerframkallande ämnen, 32 gånger 
högre tjärhalt och 8 gånger högre kol-
monoxidhalt.

Sjömansläkare med insyn

Hur är det med rökningen på farty-
gen? Päivi Miilunpalo som har arbetat 
i tio år som sjömansläkare i Åbo är rätt 
person att besvara frågan.

– När lagen förbjöd rökning i all-
männa utrymmen märktes det hos re-
deriernas företagshälsovård att rök-
ningen minskade; betydligt fler sök-
te vård för nikotinavvänjning. Men nu 
har det tyvärr blivit inne med e-ciga-

retter åtminstone i färjetrafiken, säger 
Päivi. – Men om det är populärt även 
på fartyg som seglar utomlands törs 
jag inte säga.

– Trots lagstiftningen och fartygens 
egna regler kvarstår en evighetsfrå-
ga som tudelar personalen: tillhör du 
rökarna eller icke-rökarna? Även om 
man har gjort arbetsplatsutredningar 
och fört diskussioner på avdelningar-
na tycks man inte hålla sig till de över-
enskomna reglerna, säger Päivi.

Inte svårt att gissa vilken grupp som 
bryter mot överenskommelserna, till-
lägger artikelförfattaren.

Förr i tiden var mässen en 
plats med många funktioner. 
Det var där man åt, drack, 
skvallrade, spelade kort, 
lyssnade på radio om man 
fick in en kanal – och givetvis 
rökte. Sådan var atmosfären 
i Fennias mäss 1974. Bild: 
Sakari Karttunen
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