
Till dig som står på valbar plats i det kommande riksdagsvalet 

Namn, Parti 

Vi som står bakom detta brev arbetar med tobaksfrågans alla aspekter och träffar till vardags patienter 
med KOL, lungcancer, hjärt-kärlsjukdomar och andra rökrelaterade sjukdomar. I arbetet ingår att 
hjälpa de som vill komma ur sitt tobaksberoende. Vi ser många unga som börjar experimentera med 
rökning och snusning och som riskerar att fastna i ett livslångt nikotinberoende. Alla dessa kan vi - i 
viss mån - hjälpa och stödja. Men ändå börjar alltför många unga sin tobakskarriär. Behandlingar mot 
hjärt- kärlsjukdomar och lungcancer förbättras, ändå dör i Region Örebro Län 340 personer av sin 
rökning. Varje år. I onödan. Vår hjälp och vård är helt otillräcklig. Du kan få möjlighet att påverka 
nuvarande situation eftersom du står på valbar plats i det kommande riksdagsvalet. 

 

För att minska tobaksbruket behövs politiska beslut om ett antal åtgärder. De finns alla i WHOs 
tobakskonvention som Sverige ratificerade redan 2005 men inte brytt sig om att tillämpa i tillräcklig 
utsträckning. 

Vi måste därför sätta vårt hopp till de folkvalda för nästa mandatperiod. Med detta brev vill vi bjuda in 
dig till en fortsatt informationskontakt med oss för att göra ditt kommande riksdagsarbete verkligt 
hälsofrämjande för landets och ditt läns befolkning. 

Ett likadant brev skickas per e-post så att du kan besvara direkt i dator om det passar 
dig bättre. 

Först några frågor (flera kryss är möjliga): 

1) Rent allmänt, ser du tobaksfrågan som en 

☐ integritetsfr�ga  

☐ moralisk fr�ga 

☐ ekonomisk fr�ga 

☐ h�llbarhetsfr�ga 

☐ milj�fr�ga 

☐ h�lsofr�ga 

☐ fr�ga om v�ra barns framtid? 

2) Kan du tänka dig att arbeta för följande aktuella åtgärder som krävs för att minska rökningen? 

 a) Höjning av tobaksskatten?     

☐ Ja  ☐ Nej  ☐ Inte tillr�ckligt insatt f�r att kunna svara 

b) Exponeringsförbud på säljställen för alla nikotinprodukter?  

☐ Ja ☐ Nej ☐ Inte tillr�ckligt insatt f�r att kunna svara 

c) Tydliga hälsovarningar i text och bild på alla nikotinprodukter? 



 ☐ Ja ☐ Nej ☐ Inte tillr�ckligt insatt f�r att kunna svara 

d) Utökade rökfria miljöer inom- och utomhus?  

☐ Ja ☐ Nej ☐ Inte tillr�ckligt insatt f�r att kunna svara 

Vi är tacksamma om du skickar ditt svar till Matz Larsson Lungsektionen, Universitetssjukhuset, 
Örebro i bifogat svarskuvert. 

För att öka kunskapen – och konkret politisk handling! - kring dessa och andra tobaksfrågor vill vi 
gärna ha en fortsatt kontakt med dig under den kommande mandatperioden – för våra barns och 
folkhälsans skull.  

 Får vi återkomma till dig för en sådan kontakt?  

 ☐ Ja ☐ Nej 

Med vänlig hälsning, 

 

Matz Larsson Överläkare , Docent och  specialist inom tobaksavvänjning 

Matz.larsson@regionorebrolan.se 

 

Monika Randén leg sjukgymnast /specialist inom tobaksavvänjning 

Monika.randén @regionorebrolan.se 

 

Anette Larsson leg sjuksköt/specialist inom tobaksavvänjning 

Anette.larsson@regionorebrolan.se 

 

Stella Cizinsky, Verksamhetschef  

Stella Cizinsky@regionorebrolan.se 

 

 

 


