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❙ ❙ Tobaksrökning är en viktig orsak till ohälsa. Även om
rökvanorna är mindre utbredda hos oss än i de flesta andra län-
der, särskilt bland män, beräknas ca 7 000 dödsfall årligen or-
sakas av rökning [1]. Varannan rökare dör i förtid, och dessa
förlorar i genomsnitt tretton levnadsår. Rökning ökar risken –
i vissa fall tio- till tjugofalt – för ett fyrtiotal olika sjukdomar.
En minskning av rökningen skulle således medföra stora vins-
ter från folkhälsosynpunkt.

Under de senaste decennierna har hälsoriskerna förknip-
pade med passiv rökning uppmärksammats alltmer. Omfat-
tande forskning visar att exponering för miljötobaksrök ökar
risken för bl a plötslig spädbarnsdöd, nedre luftvägssjukdom
hos barn, lungcancer och hjärtinfarkt. I vårt land beräknas
några tiotal fall av lungcancer och flera hundra fall av hjärt-
infarkt årligen orsakas av passiv rökning hos personer som
aldrig rökt [2]. Restauranganställda utsätts för gifter i tobaks-
rök som är totalt förbjudna i andra arbetsmiljöer, bl a på
grund av att de är cancerframkallande. Många besväras av 
tobaksrök, och ett stort antal människor med astma och
andra luftvägsbesvär måste helt avstå från att vistas i rökiga
miljöer.

I detta nummer av Läkartidningen beskriver Mats Lambe
och medarbetare [3] det omfattande och väl koordinerade ar-
bete som bedrivits av tobaksindustrin för att engagera forska-
re och läkare i motståndet mot tobakskontrollåtgärder. Swe-
dish Match har medverkat i detta arbete, som bl a inneburit att
genom betalda konsulter ifrågasätta väldokumenterade sam-
band mellan passiv rökning och ohälsa. Det är uppenbart att
just hälsoriskerna med miljötobaksrök upplevs som ett
särskilt stort hot av tobaksindustrin, eftersom de påverkar at-
tityden till rökning hos såväl rökare som den stora majorite-
ten icke-rökare, samtidigt som de självklart leder till in-
skränkningar i friheten att röka.

Läkare/forskare delar av väl samordnade kampanjer
Ett antal svenska forskare och läkare har på olika sätt med-
verkat i tobaksindustrins kampanjer för att diskreditera forsk-
ningsfynd kring ohälsoeffekter av tobak. Lambe och medar-
betare har valt att inte publicera namnen på dessa personer,
men de finns namngivna i de dokument som citeras i artikeln.
Flertalet av personerna har inte offentliggjort sina konsult-

uppdrag för t ex Philip Morris då de medverkat i debatten,
utan de ekonomiska bidragen har klartgjorts först sedan in-
terna företagsdokument publicerats i USA i samband med en
skadeståndsuppgörelse om tobaksrelaterade sjukvårdskost-
nader. Även om motiven varierat för att ta emot konsultbi-
drag och dito uppdrag från tobaksindustrin är det sannolikt
att en betydande naivitet ofta har präglat engagemanget; få
har säkert anat att de utgjort en del av en väl samordnad kam-
panj.

Under mer än 20 års forskning kring hälsorisker förknip-
pade med passiv rökning har jag vid ett stort antal tillfällen
konfronterats med experter och arrangemang sponsrade av to-
baksindustrin, men det tillhör undantagen att dessa förhållan-
den klargjorts. Ett par exempel på hur industrin arbetar kan
vara åskådliga. 

Två exempel på hur tobaksindustrin arbetar
Under 1990-talet medverkade jag i en av International Agen-
cy for Research on Cancer (IARC) koordinerad studie om
passiv rökning och lungcancer [4]. Enligt de dokument som
citeras av Lambe och medarbetare har en kollega till mig vid
Karolinska institutet redan i juli 1993 rapporterat preliminä-
ra resultat till Philip Morris från IARC-studien som jag skall
ha avslöjat för honom. Eftersom vi i det internationella forsk-
ningsteamet bakom IARC-studien överenskommit att inte
lämna ut preliminära data satte detta min trovärdighet i 
fråga.

Nu var det lätt att i detta fall visa att den betalda konsulten
vid KI lämnat felaktiga uppgifter till Philip Morris, eftersom
materialinsamligen fortfarande pågick vid den aktuella tid-
punkten och inga samlade analyser hade genomförts. De siff-
ror jag angivit härrörde från en översiktsartikel om passiv
rökning och lungcancer som jag då nyligen skrivit och som
självfallet inte innehöll data från IARC-studien [5]. Då
IARC-studien långt senare offentliggjordes utsattes den för
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en välkoordinerad attack från konsulter betalda av tobaksin-
dustrin [6].

För några år sedan skrev jag en artikel om svårigheterna att
tolka epidemiologiska data med måttliga överrisker, bl a med
hänvisning till studierna om passiv rökning [7]. Jag blev se-
nare tillfrågad om möjligheterna att trycka artikeln igen i en
antologi med titeln »What risk?« [8]. Till min förvåning hade
artikeln då den publicerades i antologin försetts med en sam-
manfattning, under mitt namn, som jag varken skrivit eller
godkänt. Där påstods bl a att »bias may explain all or part of
the sometimes observed increase in relative risk of lung can-
cer in cases exposed to environmental tobacco smoke«. Det-
ta påstående saknar stöd i artikeltexten men passar syftet med
antologin, som i väsentliga delar kritiserar underlaget för
riskbedömningen kring passiv rökning. I själva verket klar-
gjorde jag flera år tidigare min ståndpunkt att bias inte helt
kunde förklara det observerade sambandet mellan passiv
rökning och lungcancer [5], vilket senare erhållit ytterligare
empiriskt stöd [9]. 

Min text i artikeln har även försåtligt manipulerats för att
passa syftet med antologin, vilket kan kontrolleras endast ge-
nom noggrann jämförelse med originalet. Den förfalskade
texten har därefter citerats i artiklar som ifrågasätter hälsoris-
kerna med passiv rökning [10].

Fullständig öppenhet om bisysslor krävs
Hur skall vi då förhålla oss vid kontakter med tobaksin-
dustrin? Å ena sidan kan man hävda att både akademisk och
medicinsk kompetens bör ställas till industrins förfogande för
att, i vid mening, bidra till att förbättra människors hälsa. Å
andra sidan är det uppenbart att det uppstår både etiska pro-
blem och förtroendeskadande situationer då personer inom
hälso- och sjukvården samt anknutna universitet engagerar
sig för tobaksindustrin. 

Av regeringsformen framgår att myndighet som fullgör
uppgift inom den offentliga förvaltningen har att iaktta sak-
lighet och opartiskhet. Detta är ett skäl till att rapportering
krävs om bisysslor för personal inom bl a universitet och
högskolor. Förtroendeskadande bisysslor är förbjudna, och
hit skulle uppdrag för tobaksindustrin kunna räknas, exem-
pelvis för personal inom hälso- och sjukvården. Genom att

fullständig öppenhet om bisysslor numera krävs torde en viss
självsanering bli följden.

Allt färre accepterar forskningsanslag från tobaksindustrin
Ett särskilt område utgör forskningsanslag från tobaksin-
dustrin. Det kan synas rimligt att industrin finansierar forsk-
ning om skadeverkningar av tobaksbruk. Mot denna bak-
grund har jag för många år sedan själv haft anslag från Svens-
ka Tobaks AB för epidemiologiska studier av riskerna med
passiv rökning. Dessa anslag har fördelats efter strikt veten-
skaplig bedömning utan inblandning av bolaget. 

Under senare år har det dock blivit alltmer uppenbart dels
att ett viktigt syfte för industrin med dessa forskningsbidrag
har varit att skapa goodwill för det egna företaget, dels att så-
dana anslag kan vara förtroendeskadliga. I egenskap av pre-
fekt och föreståndare för Institutet för miljömedicin (IMM)
vid Karolinska institutet har jag därför beslutat att IMM sedan
1 januari 2002 inte tar emot nya anslag från tobaksindustrin.
Styrelsen för IMM har ställt sig bakom denna policy. 

Karolinska institutets konsistorium har i april 2002 fastsla-
git att det kan vara olämpligt att ta emot anslag från tobaks-
industrin med hänsyn till KIs profil som medicinskt universi-
tet. Harvard School of Public Health har nyligen förbjudit an-
slag från tobaksindustrin, vilket fått ett starkt positivt gensvar.
Förhoppningsvis kommer fler universitet och sjukvårdshu-
vudmän att följa efter.

Ansvar att agera tobaksförebyggande
Vi har alla som är verksamma inom hälso- och sjukvården ett
särskilt ansvar då det gäller tobaksförebyggande arbete. Här
måste bl a beaktas att tobaksbruk blivit en klassfråga. Insatser
mot tobakens skadeverkningar måste göras på flera fronter.
Nyligen behandlade riksdagen ett förslag om rökfrihet på re-
stauranger, som skall uppnås på frivillig väg senast 1 januari
2004. 

Tyvärr visar politikerna en anmärkningsvärd flathet i den-
na fråga. Sannolikt har kraftigt lobbyarbete av tobaksin-
dustrin påverkat, en kampanj som drivits via olika kanaler.
För lagstiftningens betydelse, även då det gäller attitydpåver-
kan, talar att det skedde en påtaglig sänkning av befolk-
ningens exponering för miljötobaksrök, inte bara på arbetet,
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efter det att lagstiftning mot tobaksrök på arbetet införts 1994
[2, 11].

Till sist kan det vara på sin plats att citera Världshälsoor-
ganisationen [6], som i en skrift om tobaksindustrins arbete
för att underminera insatser mot tobaksbruket konkluderar
att:

At the most fundamental level, this inquiry confirms that
tobacco use is unlike other threats to global health. Infectious
diseases do not employ multinational public relations firms.
There are no front groups to promote the spread of cholera.
Mosquitoes have no lobbyists. The evidence presented here
suggests that tobacco is a case unto itself, and that reversing
its burden on global health will be not only about under-
standing addiction and curing disease, but just as important-
ly, about overcoming a determined and powerful industry.

*
Potentiella bindningar eller jävsförhållanden: Inga uppgivna.
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