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Røykfri 1. juni?
Start 17. mai!

JfJlenpoften

Alle NSB-tog
blir røykfrie
NSB forbyr røyking på alle sine avganger
når den nye røyke loven trer i kraft l. juni
2004. - Innføringen av røykfrie tog på alle
avganger er en naturlig konsekvens av røykeloven, sier konserndirektør og leder for NSB
Persontog, Rolf Roverud. På Bergensbanen,
Sørlandsbanen, Dovrebanen og nattog på
Nordlandsbanen er det i dag tillatt å røyke. Disse banene blir nå røykfrie.
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RØYkINe

Røyketelefonen
anbefaler at du gjør deg
klar til å slutte 14 dager
før du skal stumpe
røyken for godt.
Her er gode råd.

på restauranter

ODD HELGE BRUGRAND

(tekst og foto)

1. juni innfØres loven som forbyr folk å røyke på utestedene .
Kanskje like greit å slutte?
Folk
på
røyketelefonen
800400 85 står klar til å hjelpe
deg. Du kan ringe dit hver dag,
og du kan avtale med fagfolkene der om å ringe deg på
avtalte tidspunkter.
Slik kommer du et stykke
påvei:
*Skaff deg en støttespiller.Røyketelefonen kan være en
slik støttespiller.
*Forbered deg. Røyketelefonen anbefaler at du gjør' deg
klar til å slutte 14 dager i forveien. Da blir overgangen lettere for vanene og rutinene dine, og ikke minst for kroppen.
ForsØk å røyke til andre tider
enn du er vant til- tren på å ta
tilbake kontrollen.
*Legg en plan for hva du
skal gjøre når røyksuget melder seg. Enten om du ringer en
venn eller går på kino. Det er
om å gjøre å komme seg ut av
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dentur - eller noe du har ønsket deg lenge
Andre ting som kan hjelpe
deg:
*Røykesluttkurs. Gå inn på
tobakk. no og se hvor de har
kurs for din bydel. Navn og
kontaktinfo til kursleder står
npr
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RØyk er vondt. Hannes Oddsson, Linda Blystad, Hanne Borgen Paus og Elisabeth Espensen liker ikke

lukten av røyk etter å ha hatt «røykstopp-urter» i nesen. Før var røyklukt forbundet

med velbehag.

- Det går på urter og ren vilje
Propper med urter i nesa,
saft, røtter, spesialsigaretter

To av kursdeltagerne,
Hanne Borgen Paus og Per
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Ingen av de seks deltagerne
meldte seg på kurs på grunn
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ForsØk å røyke tii andre tider
enn du er vant til- tren på å ta
tilbake kontrollen.
*Legg en plan for hva du
skal gjøre når røyksuget melder seg. Enten om du ringer en
venn eller går på kino. Det er
om å gjøre å komme seg ut av
situasjonen som frister til å
røyke.
*Skriv opp gode grunner for
å slutte. Det er greit å ty til når
røyksuget kommer.
*Kutt ned på ting som får
deg til å få lyst på røyk. Lokker
kaffe deg til å røyke, så drikk
mindre kaffe.
*Ta en dag om gangen. Ikke
se på avvenningen som en
uoverkommelig oppgave. Del
slutteperioden opp i flere bolker eller ulike delmål.
*Gi deg selv en belønning,
ha noe å se frem til. Klarer du å
slutte og holde deg røykfri, bØr
du unne deg noe. Som en Sy-

dentur - eller noe du har Ønsket deg lenge
Andre ting som kan hjelpe
deg:
*Røykesluttkurs. Gå inn på
tobakk.no og se hvor de har
kurs for din bydel. Navn og
kontaktinfo til kursleder står
der.
*Røykeplaster, nikotintyggegummi og sugetabletter
øker sjansene dine til å bli varig røykfri. Alle anbefales
brukt over en tre-månedersperiode etter at du har stumpet sneip en. Produktene kan
kjøpes på apotek, og noen av
demidagligvarebutikke~
- Kunden må huske at det
går an å bli avhengig av nikotintyggegummi eller nikotintabletter også. Men det kan løses ved gradvis å trappe ned
på nikotininnholdet i dem, sier
cand. pharm. Petter Arnesen
ved Vitusapotek Oslo City.
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lukten av røyk etter å ha hatt «røykstopp-urter»
i nesen. Før var røyklukt forbundet med velbehag.
.

.- Det går på urter og ren vilje
Propper med urter i nesa,
saft, røtter, spesialsigaretter
- og en god dose vilje. Det
er røykeslutt-metodene ved
dr. Kimo-klinikken.
Ekspert. Aftenposten Aften
møtte seks personer på røykekursslutt hos dr. Kimo
Karkash denne uken. Han er
en av Norges fremste eksperter på røykeslutt, og han
har mottatt statsstipendiat
for å forske på nikotinavhengighet. Metodene han bruker
er urter, motivasjon og langvarig,oppfØlging.

To av kursdeltagerne,
Hanne Borgen Paus og Per
Jostein Ekre, med henholdvis fem uker og seks måneder
siden siste nikotindrag, innså
at de måtte ha prOfesjonell
hjelp for å klare å slutte. Begge er overrasket over hvor
lett det egentlig var å bli kvitt
røyken.
- Jeg hadde røykt i 30 år, og
røykte 30-40 om dagenden,
sier Ekre.
- Jeg ville ha slutt på at
røyken bestemte over meg.
For eksempel sto jeg i mitt
eget bryllUp og trippet fordi
jeg måtte ut og røyke, sier
Hanne Borgen Paus.

Ingen av de seks deltagerne
meldte seg på kurs på grunn
av røykeloven. Grunnen var
heller at «nok var nok».
Ifølge dr. Kimo Karkash
blokkerer urtene han bruker
kroppens nikotinmottak. Han
hevder også at urtene gradviS
renser kroppen for nikotin.
Kimo understreker at det er
lett å slutte å røyke. En helt
annen sak er det å forbli røykfri.
- Hvor stort tilbakefall har
du?
- 90 prosent er fortsatt
røykfrie etter 6 måneder. 87
prosent er det etter et år, hevder Karkash.

HELSINKI
mer enn vodka

pene glass

Uken 18.-25. april får du sjansen til å oppdage Helsinki
- midt i Oslo! Helsinki-uka byr på design, mote, tango, flamenco,
kunst, streetdance, teltsauna, jazz, klassisk, finsk film og mye mer.
Program får du på Rådhusets infosenter, hverdager 08.00-18.00
(inng. sjøsiden) eller på

www.helsinkiuka.no
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