
  
 
 

 

SELF AUDIT 
0=Nej/Inte genomfört 
1=Genomfört till mindre än hälften 
2=Genomfört till mer än hälften 
3=Ja/Fullt fenomfört 

 

Standard 1: Styrning och engagemang Reflektion 
Sammanfattning av nuvarande situation 0 1 2 3 

Handlingsplan 
Sammanfattning av planer för nästa 12 

månader 
1.1.1    Organisationen har en policy där det tydligt framgår att  
            Globala standards ska implementeras. 

Klicka här för att ange text.     Klicka här för att ange text. 

1.2.1    Organisationen samverkar ej med och avstår från all form av  
            sponsring och finansiering från tobaksindustrin. 

Klicka här för att ange text.     Klicka här för att ange text. 

1.2.2    Organisationen tillåter ej försäljning av tobaksprodukter/e- 
            cigaretter. 

Klicka här för att ange text.     Klicka här för att ange text. 

1.3.1    Policy är antagen på ledningsnivå Klicka här för att ange text.     Klicka här för att ange text. 
1.3.2    Ansvarig person/resurs är utsedd och ansvarig för  
            implementering av tobakspolicyn 
 

Klicka här för att ange text.     Klicka här för att ange text. 

1.4.1    All personal känner till och respekterar tobakspolicyn  
            (underleverantörer, inhyrd personal osv) 

Klicka här för att ange text.     Klicka här för att ange text. 

1.4.2    Avtal med underleverantör och övriga som arbetar inom eller i  
            anslutning till organisationen är inkluderade i och informerade  
            om den tobakspolicyn. 

Klicka här för att ange text.     Klicka här för att ange text. 

1.5.1    Strategin och handlingsplanen utvecklas och följs upp av en  
            arbetsgrupp. 

Klicka här för att ange text.     Klicka här för att ange text. 

1.5.2    Strategin och handlingsplanen följs upp årligen utifrån 
            resultaten av självutvärderingen. 

Klicka här för att ange text.     Klicka här för att ange text. 

1.6       Personella och finansiella resurser avsätts för att implementera  
            policyn i enlighet med handlingsplanen. 

Klicka här för att ange text.     Klicka här för att ange text. 

Standard 2: Kommunikation Reflektion 
Sammanfattning av nuvarande situation 0 1 2 3 

Handlingsplan 
Sammanfattning av planer för nästa 12 

månader 
2.1.1    Personal och underleverantörer är informerade om  
            tobakspolicyn och erbjuds tobaksavvänjningsstöd.  

Klicka här för att ange text.     Klicka här för att ange text. 

2.2.1    Patienter/besökare informeras om organisationens  
            tobakspolicy och tobaksavvänjningsstöd. 

Klicka här för att ange text.     Klicka här för att ange text. 

2.3.1     Befolkning inklusive specifika målgrupper informeras om  
            tobakspolicyn. 

Klicka här för att ange text.     Klicka här för att ange text. 

Standard 3: Utbildning och träning Reflektion 
Sammanfattning av nuvarande situation 0 1 2 3 

Handlingsplan 
Sammanfattning av planer för nästa 12 

månader 
3.1.1    Personal och ledning informeras om tobakspolicyn och dess  
            innebörd. 

Klicka här för att ange text.     Klicka här för att ange text. 

3.2.1    Personal informeras om hur man bemöter rökande  Klicka här för att ange text.     Klicka här för att ange text. 
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            besökare/patienter som bryter mot tobakspolicyn och vilket      
            tobaksavvänjningsstöd som erbjuds. 
3.3.1    Hälso- och sjukvårdspersonal utbildas i enkla råd för att kunna  
            motivera patienter till tobaksstopp enligt gällande riktlinjer. 

Klicka här för att ange text.     Klicka här för att ange text. 

3.4.1    Tobaksavvänjare utbildas i kvalificerat rådgivande samtal  
            (diplomerade tobaksavvänjare) enligt gällande riktlinjer. 

Klicka här för att ange text.     Klicka här för att ange text. 

Standard 4: Identifiering, diagnosticering och tobaksavväjning Reflektion 
Sammanfattning av nuvarande situation 0 1 2 3 

Handlingsplan 
Sammanfattning av planer för nästa 12 

månader 
4.1.1    Patienter får frågan om tobak och detta dokumenteras i  
            journalsystemet. 

Klicka här för att ange text.     Klicka här för att ange text. 

4.2.1     Information om risker med tobaksbruk och  
            tobaksavvänjningsstöd finns tillgängligt i många olika kanaler. 

Klicka här för att ange text.     Klicka här för att ange text. 

4.3.1    Tobaksbrukare får enkla råd enligt gällande riktlinjer och  
            dokumenteras i journalsystemet. 

Klicka här för att ange text.     Klicka här för att ange text. 

4.4.1    Alla insatser för att motivera tobaksbrukare att sluta  
            dokumenteras. 

Klicka här för att ange text.     Klicka här för att ange text. 

4.4.2    Patienter som använder tobak eller e-cigaretter och de som  
            utsätts för passiv rökning/e-cigarettånga erbjuds stöd och  
            dokumentation sker i journalsystemet. 

Klicka här för att ange text.     Klicka här för att ange text. 

4.5.1    Patienter som använder tobak och e-cigaretter erbjuds  
            tobaksavvänjningsstöd enligt gällande riktlinjer. 

Klicka här för att ange text.     Klicka här för att ange text. 

4.6.1    Alla brukare med kontakt med hälso- och sjukvården  har     
tillgång till tobaksavvänjningsstöd enligt nationella riktlinjer 

Klicka här för att ange text.     Klicka här för att ange text. 

4.7.1    Befintligt tobaksavvänjningsstöd är anpassat till olika gruppers  
            behov och följer nationella riktlinjer. 

Klicka här för att ange text.     Klicka här för att ange text. 

4.8.1    Läkemedel erbjuds tobaksbrukare i linje med aktuell forskning. Klicka här för att ange text.     Klicka här för att ange text. 
4.9.1.    Tobaksavvänjare följer upp patienterna enligt fastlagda rutiner. Klicka här för att ange text.     Klicka här för att ange text. 

Standard 5: Tobaksfri miljö Reflektion 
Sammanfattning av nuvarande situation 0 1 2 3 

Handlingsplan 
Sammanfattning av planer för nästa 12 

månader 
5.1.1    Organisationens lokaler är helt tobaksfria (gäller även e- 
            cigaretter). 

Klicka här för att ange text.     Klicka här för att ange text. 

5.2.1    Organisationens utemiljöer är rökfria (gäller även e-cigaretter).  Klicka här för att ange text.     Klicka här för att ange text. 

5.3.1    Skyltning om rökfritt område är tydligt och väl synligt. Klicka här för att ange text.     Klicka här för att ange text. 

5.4.1    Tobaksprodukter säljs eller marknadsförs inte inom  
            organisationen (gäller även e-cigaretter). 

Klicka här för att ange text.     Klicka här för att ange text. 

5.5.1    Det finns rutiner för att förhindra att patienter, medarbetare  
            och besökare utsätts för passiv rökning inom organisationens  
            område (gäller även e-cigaretter). 

Klicka här för att ange text.     Klicka här för att ange text. 

5.6.1    Alla överträdelser av tobakspolicyn hanteras enligt fastställda  
            rutiner. 

Klicka här för att ange text.     Klicka här för att ange text. 

5.7.1    Rutiner finns för hur man hanterar avvikelser från policyn för  
            rökfritt område. 

Klicka här för att ange text.     Klicka här för att ange text. 

Standard 6: Hälsofrämjande arbetsplats  Reflektion 
Sammanfattning av nuvarande situation 0 1 2 3 

Handlingsplan 
Sammanfattning av planer för nästa 12 

månader 
6.1.1    Organisationen har en policy för hälsofrämjande arbetsplats. Klicka här för att ange text.     Klicka här för att ange text. 



6.2.1    Policyn för hälsofrämjande arbetsplats beskriver medarbetaren  
            som en god förebild för att underlätta implementering av  
            tobakspolicyn. 

Klicka här för att ange text.     Klicka här för att ange text. 

6.3.1    Det finns rutin för att fråga om medarbetarnas hälsa och  
            tobaksbruk samt motivera till tobaksstopp. 

Klicka här för att ange text.     Klicka här för att ange text. 

6.4.1    Personalen har tillgång till och erbjuds tobaksavvänjningsstöd  
            vid behov. 

Klicka här för att ange text.     Klicka här för att ange text. 

6.5.1    Rutiner finns för avvikelser från tobakspolicyn. Klicka här för att ange text.     Klicka här för att ange text. 

Standard 7: Samhällsengagemang Reflektion 
Sammanfattning av nuvarande situation 0 1 2 3 

Handlingsplan 
Sammanfattning av planer för nästa 12 

månader 
7.1.1    Organisationen samarbetar med lokalsamhället och andra  
            organisationer för att främja och bidra till nationella och  
            internationella tobaksfria aktiviteter. 

Klicka här för att ange text.     Klicka här för att ange text. 

7.2.1    Organisationen arbetar med lokalsamhället för att uppmuntra  
            och stödja tobaksbrukare och användare av e-cigaretter att  
            sluta. 

Klicka här för att ange text.     Klicka här för att ange text. 

7.2.2.   Organisationen arbetar med lokalsamhället för att tillgodose  
            tobaksbruk hos särskilda målgrupper (kvinnor, ungdomar,  
            nyanlända, utsatta grupper och andra kulturella grupper). 

Klicka här för att ange text.     Klicka här för att ange text. 

7.3.1    Organisationen delar med sig av goda exempel i utvecklingen  
            och implementeringen av tobakspolicys.  

Klicka här för att ange text.     Klicka här för att ange text. 

Standard 8: Uppföljning och utvärdering Reflektion 
Sammanfattning av nuvarande situation 0 1 2 3 

Handlingsplan 
Sammanfattning av planer för nästa 12 

månader 
8.1.1    En intern process finns för att minst en gång per år granska  
           implementeringen av Globala standards. 

Klicka här för att ange text.     Klicka här för att ange text. 

8.1.2    Utvärderingen innefattar medverkan från patienter och  
            medarbetare. 

Klicka här för att ange text.     Klicka här för att ange text. 

8.1.3    Organisationen följs upp av externa aktörer. Klicka här för att ange text.     Klicka här för att ange text. 
8.2.1    Organisationen har rutiner för datainsamling, som inkluderar  
            resultaten från Globala självutvärdering, med syfte att följa  
            implementeringen av tobakspolicyn. 

Klicka här för att ange text.     Klicka här för att ange text. 

8.2.2    Uppgifter som samlats in används för att förbättra         
           implementeringen och den årliga handlingsplanen. 

Klicka här för att ange text.     Klicka här för att ange text. 

Maximum Total: 141 
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