5 ¡\NHVOXWWRJVQXVDYYHQQLQJ'U.LPR

edr ten betaler røykestopp

Sugen på en rØyk?
Da er ikke Sandvik
Bokforlag i Stavanger
stedet akkurat nå.
For her har ledelsen leid
inn noen suksessrike
eksperter på å venne
folk av med den leie
uvanen. 10-12 ansatte
har meldt seg frivillig.

A v Rigmor Lindøe og
Knut S. Vindfallet (foto)
- Uansett
hvor
mye eller lite du røyker: Ubehaget som følger med å la være er
like stort for alle. Men skadene
for kropp og helse øker naturligvis med antall sigaretter du
røker, forklarer kurslederen, dr.
Timo.
Han har lang praksis og utdannelse fra blant annet Kina i
det å komme avhengigheten til
livs. Nå driver han k1inikki Oslo
der både bedrifter og enkeltpersoner får effektiv hjelp til å
beIqempe røyke suget gjennom
et halvt års behandling.
- Etter bare tre dager intensiv/behandling, først og fremst
med urtemedisiner, stumper
alle deltakerne på våre kurs sin
siste sigarett. Etter seks måneder er over 90 prosent av dem
fortsatt røykfrie, sier Timo,
som har spesialisert seg på å
kurere såkalte storrøykere.
De som tok imot utfordringen og møtte opp.første kursdag
i Stavanger i går, var helst litt
sIqelvne. Ingen av dem ville stå
fram i avisen, av frykt for å bli
tatt på fersken dersom de nå likevel ikke skulle greie å fullføre.
STAVANGER:
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Med ryggen tilfotografen:
Ingen av kursdeltakerne
Sandvik Bokforlag
venningen. Men Dr. Kima lover gode resultater allerede etter få dager.
Uansett har de ingen grunn
til å frykte represalier hos sin
arbeidsgiver.
- Dette er et frivillig tilbud
til dem som Ønsker å slutte å
røyke. Vi ser på dette som en
god investering, både for de
ansatte og bedriften som uansett tjener på at folk har god
helse, sier direktør og forlagseier Sil5UrdSandvik.
Bedriften betaler hele kur-'

set for dem som fullfØrer. De
som hopper av underveis, får
derimot bare dekket halvparten av utgiftene.
- Hvilke triks og vidundermidler må til for å få folk pål
andre tanker enn å rØyke?
- Behovet for å røyke er dels
fysiologisk, dels psykologisk
betinget. De to forholdene
henger sammen, men når vi
skal venne folk av med å røy-

vil bli gjenkjent, dersom de nå likevel ikke skulle greie åfullfØre røykeav-

ke, må behandlingen foregå
hver for seg.
Første fase er å gjøre kroppen fri for nikotin. Ved hjelp
av forskjellige naturmedisiner
og avvennings-teknikker skal
kursdeltakerne
gjennom en
kur på 16 individuelle behandlinger.
- Behandlingen
gjør
at
kroppens behov for nikotin reduseres allerede fra første

dag.
Abstinensproblemene
blir betydelig redusert, man
føler seg avslappet og avbalansert og man beholder sitt
humør, forsikrer dr. Timo.
Røykerne i Sandvik Bokforlag må ta sine røykepauser ute
i det fri. Her finnes ingen nåde
for svorne sigarettslaver, ikke
engang et rØykerom for dem
som i arbeidsdagens løp overmannes av trangen til nikotin.

Så spørs det da om ikke
tanken på en kald vinter gjør
kursdeltakerne
ekstra motivert for dr. Timos avvennings-strategier?
Men motivasjon er egentlig ikke nødvendig
for
et
vellykket
resultat.
- Det eneste som teller er
at du ønsker å slutte. Vi hjelper deg med resten, sier avvennings-eksperten,
dr.Timo.

Uvanen
gikk
rett 'opp
røyk
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De ansatte
på
Sandviks Bokforlag hadde ikke
noe tro på resultatet da bedriften betale rØykavvenningskurs
for dem. Tre måneder senere
har samtlige fått luktesans,
smak og fysisk fOI:mtilbake:

AVVENNING:
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Tirsdag 1. desember 199
Bernt Haugland hadde forsØkt de~
meste for å bli kvitt røyken. Omsider opplever han sigarettrøyk som
plagsomt (Foto: Jcm Inge Haga).

Jane Seljestad var storrøyker, men blir

i dag kvalm

når hunjår

sigarettrøyk

blåst inn

i nesa.

Røykesuget blåst bort

I september ville ingen
av deltakerne på røykeavvenningskurset bli
fotografert da
Aftenbladet kom
på besøk. De hadde ikke
tro på at det ville gå bra,
og fryktet mobbing etter
første sprekk. Nå er
samtlige røykfrie.
A v Geir Flatøe og
Jan Inge Haga (foto)

STAVANGER:
Sandviks Bokforlag har betalt kurset for
sine ansatte og kan konstatere at samtlige er i ferd med å
gjennomføre et vellykket
opplegg. I tillegg har det
vært påmeldt en del deltakere utenom, og totalt er nå 23

av de 24 som startet, kvitt
røyksuget.
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RØyk nesa
Flere av dem var storrøykere, med en daglig dose på
20-30 sigaretter. - Dette er
tredje gang jeg prØver å slutte på ett år. Jeg har blant annet forsøkt hypnose, men det
er fØrst nå jeg har klart det,
sier Bernt Haugland.
Kurskvelden
avslu,ttes
med at han og de andre deltakerne får blåst inn sigarettrØyki nesa. De hoster og harker og liker seg tydeligvis
dårlig.
- Nå når vi har fått luktesansen tilbake, føles det helt
kvalmende, mener Jane Seljestad. Selv røykte hun 20-25
sigaretter hver dag, og hadde
holdt det gående gjennom 15
år.
- Hvis du klarer å slutte,
klarer alle det, sa folk til meg.
Jeg var slett il{,kemotivert,

men bestemte meg for å gjøre
et forsØk når tilbudet kom.
Men jeg trodde ikke det var
mulig å klare det, sier hun.

kursmØte hver kveld. Siden
ble det en nedtrapping, og
deltakerne skal nå møtes
hver 14.dag fram til februar.

Ukelang abstinens
Seljestad mener grunnen
til at opplegget lyktes, var at
kursleder Dr. Kimo hele tiden har informert om hva
som ville skje med kroppen
fysisk og psykisk. - Vi b,ar
kunnet komme problemene i
forkjøpet, sier hun:,\r
- For meg varte abstinensfasen i syv dager. Da jeg følte
meg elendig, var det godt at
det var andre på jobb som
hadde det på samme måten,
sier Seljestad, markedssjef i
tittelavdelingen på Sandviks
Bokforlag.
- Når de andre på arbeidsplassen går gjennom det
samme, føler du deg også
presset til ikke å sprekke, sier
hun.
Den første uken var det

Moralisering feil
- De har uten tvil greid det,
mener kursleder Dr. Kimo.
- Nå driver vi litt veiledning
for framtiden, slik at de ikke
skal begynne igjen, sier han.
- Moralisering og mobbing
er ikke veien å gå for å få folk
til å slutte og røyke. Det fører
lettere til mer motstand enn
til hjelp, mener Kimo. - For
røykerne er dette en seriØs
sak, og de må tas på alvor,
sier han.
Ved hjelp av urter, naturmedisiner og ulike avvenningsteknikker klarer deltakerne å stumpe røyken etter
tre dager ved kursstart. Selve
opplegget gjennomføres i lØpet av et halvt år.

- Suget var ganske intenst
de fØrste to-tre ukene. Nå
som jeg har fått lukt og smak
tilbake, mens den fysiske formen er langt bedre, er det
lett å tro at jeg har kontroll
og kan ta meg en røyk igjen,
sier Seljestad.
- Men vi lærer at det er en
illusjon.
Tar du ett drag, kan du
være ferdig, sier hun.

Spiste fingrene
- Første gang jeg var ute
etter å ha sluttet å rØyke,var
det knallhardt. Jeg holdt på å
spise opp fingrene mine, sier
Seljestad. Løsningen ble å
gumle på rot-pinner kurslederen tilbyr blant annet lakrisrot.
- Fjerde gangen ute var det
slutt. Da oppdaget jeg plutselig at hendene lå i ro på
bordet, sier Jane Seljestad,

som berømmer bedriften for
tiltaket.
- Det er som Dr. Kimo sa i
starten. Hvis en er åpen for
det, kan en lære mye om seg
selv på et slikt kurs, sier hun.

Ønske om nye kurs
Kimo sier det er kommet
henvendelser fra firma i distriktet om nye kurs, men sier
det er en del praktiske problemer i forbindelse med reising fram og tilbake til Oslo
hele veien. Dessuten har han
mye å gjøre på klinikken i
Oslo, med kurs både for Bergesen, Oslo Energi og flere.
- Men kan vi ha flere grupper
i Stavanger på en gang, er det
lettere å organisere det, sier
Kimo.
- Resultatene er faktisk
bedre her enn i Oslo. Kanskje
det har noe med kulturen å
gjøre, undres han.

