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• Tre av fire ville helst slutte alene, mens de som oppsøker hjelp, i større grad lykkes.

Den store gevinsten

DR. KIMO

«Det er viktig å spørre seg
selv om hvorfor en skal fortsette

å røyke, og ikke om hvorfor
en skal slutte.»

DET ALLER VIKTIGSTE

- Hvis en slutter å røyke, gir en seg selv
den størsre helsegevinsten i løpet av hele
livet, sier Jørgen Skavlan.
Han mener at å slutte å røyke er et
ekstremt viktig element for bedre helse,
og at dette overskygger både vektreduk
sjon og kolesterolsenking.

- Hvis en skal velge å gjøre en ting med
livet sitt, så er det å slutte å røyke det
viktigste. Vekten og kolesterolet får en
ta etterpå, sier han.
Dr. Kimo mener også at fordelene ved
å slutte å røyke er uendelige.

- Du får bedre helse, økonomi, selvbilde,
og ikke minst suverenitet over din tid og
velvære. Du får ingenting av å-r.ø4"'e.

det som livets største nederlag hvis du
sprekker. Du må bare prøve å finne en
annen måte å slutte på neste gang.
Skavlan mener også det er viktig å si til
dine nærmeste at du skal slutte.

- På denne måten lager du en barriere
som hindrer deg i å sprekke, sier han.

nordmenn med å stumpe røyken. Dr.
Kima tror ikke på røykeavvennings
produktene som er på markedet.

- Hovedavhengigheten er nikotin. På
samme måte som du ikke kan slukke en

brann med bensin, kan du heller ikke
slutte å røyke ved å tilføre mer nikotin.
De som bruker snus og nikotinplaster,
blir mer fysisk avhengig av nikotin enn
dem som røyker, hevder han.
Kima råder røykerne til å glemme om
de er motivert eller ikke. Han mener at

å røyke er et praktisk spørsmål som
krever en løsning.

- Er du ikke hundre prosent motivert til
å fortsette å røyke, er du på en eller
annen måte motivert for å slutte. Det er

viktig å spørre seg selv om hvorfor en
skal fortsette å røyke, og ikke om hvor
for en skal slutte, sier Dr. Kima.
Selv om en slutter å røyke etter tre dager,
følger Kima-klinikken røykeslutterne
over 6 måneder for å forhindre tilbake
fall, og det er mest naturmedisin som
brukes i behandlingen.
Jørgen Skavlan følger også opp pasien
tene han hjelper med å slutte. Han pas
ser seg imidlertid for å moralisere.

- Jeg har en samtale om faktiske helse
gevinster, og bruker lite tid på å si til
pasientene at de kommer til å dø av røy
kingen. Alle vet at røyk er kreftfremkal
lende. Men hver gang du slutter
å røyke, øker sjansen for at du
lykkes. Du skal ikke se på

De fleste kan

slutte å røyke
uten å erstatte

sigarettene med
noe annet.

PRAKTISK SPØRSMÅL

Dr. Kima Karsha var lungelege ved et
ykehus i Shanghai, og så skadevirknin

gene av røyking på pasientene, likevel
røykte han selv 40 sigaretter daglig.

- Til slutt var det nok, sier han i dag.I 15 år har han drevet Dr. Kima-klinik

ken i Oslo. Denne røykeavvennings
'linikken har hjulpet mer enn 14 000

Det sier allmennlege Jørgen

Skavlan, som hjelper..
mange av pasIentene sIDe
med å slutte å røyke.
Skavlan deler røykerne inn
i tre grupper, stressrøyke

ren, koserøykeren og nikotinrøykeren.
Den siste gruppen vil ha stor glede av
hjelpemidler som medisin, nikotinplas
ter eller tyggegummi.

- Det finnes to typer medisiner. Disse
virker for en stOr gruppe pasienter, men
bare for dem som er veldig avhengig.
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