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Bakgrund 

Att vara tobaksfri är en av de viktigaste faktorerna för att uppnå och vidmakthålla 

hälsa. Att sluta röka är den bästa insatsen man kan göra för att minska riskerna att 

drabbas av sjukdom. Rökare riskerar att drabbas av ett 40-tal sjukdomar, sämre 

livskvalitet och att förkorta livet med i genomsnitt 8-10 år. Tobaksbruk är dessutom 

en betydande riskfaktor för sämre munhälsa. De flesta som röker vill sluta och hälften 

vill ha stöd att sluta. 

 

Tandhygienistens roll 

Tobaksprevention är en del i tandhygienistens arbete. Tandhygienisten träffar en stor 

del av befolkningen regelbundet, barn, ungdomar och vuxna. Tandhygienisten har 

därmed en mycket viktig roll, både när det gäller att stärka unga till att aldrig börja 

använda tobak och när det gäller att stödja vuxna i ett tobaksstopp. 

 

Målsättning och syfte 

I de nationella målen för folkhälsa, som antogs av riksdagen 2003, handlar mål 

nummer 11 bland annat om minskat bruk av tobak. Delmålen är: 

• En tobaksfri livsstart från 2014 

• En halvering till år 2014 av antalet ungdomar under 18 år som börjar röka eller 

snusa. 



• En halvering till år 2014 av andelen rökare bland de grupper som röker mest. 

• Ingen ska ofrivilligt utsättas för tobaksrök i sin omgivning. 

I de nationella målen framhålls vikten av engagemang från många aktörer i samhället 

för att nå framgång i det tobakspreventiva arbetet. STHF anser att 

tobaksförebyggande arbete i alla dess former är en viktig del i tandhygienistens 

arbete. STHF vill synliggöra och framhålla tobaksarbetet inom den egna 

organisationen, i patientvårdande syfte och som opinionskapande och hälsopolitisk 

aktör. 

 

STHFs strategier i det tobaksfria arbetet 

• Medverka till att ta fram informationsstöd om tobak, tobakens skadeverkningar 

och tobaksavvänjning till STHFs medlemmar. 

• Lyfta fram tandhygienistens nyckelroll i det tobakspreventiva arbetet. 

• Samverka med andra folkhälsoaktörer i tobaksfrågor. 

• Skapa debatt och opinion. 


