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Om blanketten 
som du fått
Blanketten som du fått är till 

för att ge oss information om dina 

tobaksvanor, t. ex tidigare försöka att 

sluta. Det är även en del frågor om 

sysselsättning, bostad mm. Om du 

kan svara på sådant innan mötet med 

behandlaren bidrar det till att samtalet/

frågestunden blir så bra som möjligt. 

Blanketten blir alltså ett stöd vid 

samtalet med dig.

Är du osäker kan du avvakta med vissa 

frågor. Kanske går det bättre att fylla i 

detta senare tillsammans med behand-

laren? 

Att fylla i blanketten 

innebär alltså inte att 

du blir med i en studie! 

Det står ”RÖKSTOPPSPROJEKTET INKL 

SNUS OCH E-CIG”. Rökstoppsprojektet 

är en pågående forskningsstudie om 

tobaksavvänjning i Sverige. Vi använder 

blanketten av praktiska skäl till alla våra 

patienter. 

Att fylla i blanketten innebär alltså inte 

att du blir med i en studie!

Däremot kan behandlaren senare 

komma att fråga dig om deltagande i 

studien. I så ges fall ges noggrann infor-

mation och ditt samtycke krävs. 

Vill du inte delta i forskningsstudien 

kommer vi ändå att ha nytta 

av dina svar när vi lägger upp 

behandlingsplanen. Behandlingen 

kommer inte att påverkas av om du 

väljer att avstå från forskningsstudien.
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Vad är 
Rökstoppsprojektet

Rökstoppsprojektet är ett nationellt 

samarbetsprojekt som syftar till att evaluera 

vilka program som är mest effektiva för olika 

grupper av rökare, inklusive utsatta och 

sårbara grupper i Sverige.

Alla som röker, snusar eller använder e-cigarett 

kan ingå i projektet. De 10 grupperna som ska 

undersökas kan ses till höger.

Din tobaksrådgivare vill därför fråga, om vi i 

Rökstoppsprojektet får använda dina erfarenheter 

från din tobaksavvänjning? I så fall behöver du 

endast ge ditt besked till din rådgivare.

Om du vill ingå i Rökstoppsprojeketet kommer din 

rådgivare berätta för dig om vad och hur det går till.

Din instruktör är ansluten till Rökstoppspro-
jektet, för att säkra en hög kvalitet på ditt 
tobaksavvänjningserbjudande. Rökstoppspro-
jektet undersöker vilken tobaksavvänjning 
som verkar bäst, så vi kan bli ännu bättre på 
att hjälpa personer att bli tobaksfria. 


