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Nyhetsbrev från Yrkesföreningar mot Tobak

et känns angeläget att berätta
att vi fått vara med på en
intressant och viktig resa där
vi har kunnat bidra till en ökande medvetenhet i våra yrkesgrupper och i samhället om ett av de allvarligaste och
samtidigt mest påverkbara folkhälsoproblemen.

YMT 25 år –
men resan måste fortsätta!

AVSAKNADEN I SAMHÄLLET under
tidigt 90-tal av en opinion för en omfattande tobakslagstiftning var den direkta
anledningen till att våra grupper formerades 1992. Yrkeskårer som vill
framstå som professionella måste rimligen reagera kraftfullt på de skadliga
effekter som orsakas genom att samhället i stort, år efter år, accepterar marknadsföring av produkter som tar livet
av varannan långtidsanvändare. Alla ser
vi att nya nikotinprodukter och deras
marknadsföring är riktad mot unga
konsumenter för att locka in dem i ett
beroende, allt för att ersätta minskande intäkter från sakta utdöende cigarettrökare.

riktats mot olika håll, inte minst mot
våra egna yrkeskårer. Våra yrkesförbund och olika specialitetsföreningar har till vår glädje förklarat sitt stöd till vår opinionsbildning, vars mål är mindre än fem procent dagligrökare år 2025.
Samtidigt kan vi konstatera att våra blivande kollegor i sin utbildning ännu inte får del av hälsofrämjande aspekter i tillräcklig
utsträckning.

VÅRA AKTIVITETER HAR

i utbildningar, utveckling av utbildningsmaterial och kunskapssammanställningar, riktlinjearbete, diplomering
av tobaksavvänjare och forskning. Vi har mätt attityder i samhället och, inte minst, på många sätt försökt påverka dessa i professionella och politiska sammanhang – var för sig och tillsammans
med olika aktörer i det svenska nätverket av tobaksförebyggande
organisationer.
VI HAR DELTAGIT

VI
KAN inte vara nöjda.
Fortfarande bedöms 12 000 svenskar dö
av sin rökning och hundratusen skadas.
Varje år. I onödan. Fortfarande börjar
många tusen unga röka. Varje år.

MEN

och omedvetenhet om tobaksfrågans omfattning
och karaktär, om beroendets styrka och
om tobaksindustrins cyniska påverkan
på hälsopolitiken är märklig. Visst har
medvetenheten ökat något – men så
länge regering och riksdag inte presenterat HUR vi ska nå det uppsatta målet
år 2025 behövs våra insatser. De effekter av tobaksbruk vi ser varje arbetsdag
är på riktigt. De syns i skolan, i tandvården, i socialt arbete, i alla hälso- och
sjukvårdens discipliner, i mycket av den
ojämlika hälsan i samhället. Därför fortsätter vår resa!

POLITIKENS OKUNSKAP

DET KÄNNS SLUTLIGEN angeläget att
konstatera att vi inte har kunnat göra detta av egen kraft. Hela
resan har outtröttligt stötts av engagerade krafter i Folkhälsomyndigheten (fd Statens folkhälsoinstitut), Socialstyrelsen, i
Riksdagen och i Tobaksfakta, paraplyorganisationen för landets
tobaksförebyggande organisationer.

Hans Gilljam,
ordförande Läkare mot Tobak

Mona Wahlgren,
ordförande Sjuksköterskor mot Tobak

Lena Sjöberg,
ordförande Tandvård mot Tobak

Ingrid Talu,
ordförande Lärare mot Tobak

Barbro Holm Ivarsson,
ordförande Psykologer mot Tobak

To b a k s f a k t a

To b a k s f a k t a

• 142 myndigheter, företag och organisationer har nu (13 mars
2017) ställt sig bakom Tobacco Endgame – Rökfritt Sverige
2025.

• 33 % av länsstyrelserna (7 av 21) finns bland stödjarna.

• 90 % av landstingen och regionerna (18 av 20) står bakom
Tobacco Endgame.

• 7 % av kommunerna (20 av 290) har beslutat stödja Tobacco
Endgame.

Sverige

Om en blivande mamma
snusar i början av graviditeten påverkas hjärtaktiviteten hos spädbarnet efter
födseln. Snus och rökning
under graviditet påverkar
barnets hjärtfrekvens lika
mycket. Det visar en ny studie från Karolinska
Institutet i Stockholm, där
forskarna undersökte 56
spädbarn en-två månader
efter födseln.
Vill du hjälpa till att sprida kunskap om tobaksfrågan ur barnets perspektiv
och om arbetet med BRiT –
Barnets Rätt i Tobaksfrågan? Nu finns tre
Powerpoint-presentationer
som du kan ladda ned eller
beställa och använda i din
egen verksamhet.
Presentationerna är tillgängliga via www.tobaksfakta.se/barnets_ratt_i
_tobaksfragan/
Att snusa en dosa per dag
eller mer ökar risken för
typ 2-diabetes med 70 procent. Det är samma riskökning som man tidigare
har sett för den som röker
ett paket cigaretter per dag.
Sambandet mellan snus och
diabetes konstateras i en
studie av forskare vid
Karolinska Institutet samt
vid Umeå och Lunds universitet. Den är publicerad i
Journal of Internal
Medicine.
Tobaksfakta – oberoende
tankesmedja – har fått
två nya medlemmar i föreningens styrelse.
Tobaksfaktas nya styrelsemedlemmar är Eva
Axelsson, hållbarhetschef,
KPA Pension, och Anna
Östbom, utredare, Sveriges
Kommuner och Landsting.
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E-cigarettlagen nu på väg
Den 1 juli i år får Sverige sin försenade lag
om e-cigaretter. Regeringen har lämnat en
proposition till riksdagen.
Riksdagsledamöterna har fram till 29 mars på sig
att skriva motioner med anledning av lagförslaget. Den 11 maj kommer sedan riksdagen att
debattera och besluta om förslaget som alltså
föreslås träda i kraft 1 juli.
Den föreslagna lagen omfattar enbart e-cigaretter som ”kan användas för konsumtion av

nikotin”. Detta trots att många remissinstanser
påpekat att det är viktigt att lagstifta om alla ecigaretter, även de utan nikotin. Annars kan
dessa skapa kryphål i olika bestämmelser, exempelvis reklamförbud.
Lagförslaget syftar till att genomföra EU:s
tobaksproduktdirektiv i svensk lag och regeringen hänvisar till att direktivet enbart omfattar ecigaretter med nikotin.
Förutom det som står i EU-direktivet så föreslår regeringen även en 18-årsgräns för e-cigaretter med nikotin.

25 år mot tobak – för folkhälsan
”När ska de svenska läkarna komma till
barrikaderna? Vi behöver er!” Året var
1991 när Margaretha Haglund, tobakspolitisk expert vid dåvarande Statens
folkhälsoinstitut och eldsjäl i tobakskampen, riktade denna utmaning till de
svenska läkarna.
Den var adresserad till lungläkaren Göran
Boëthius, som var engagerad i tobaksfrågan
och då planerade symposiet ”Tobaken, läkarna och verkligheten” på Medicinska riksstämman i november 1991.
Det ena ledde till det andra och i februari
1992 bildades Läkare mot Tobak, den första
av dagens fem föreningar i Yrkesföreningar
mot Tobak. Inspiration hämtades bland
annat från Storbritannien där en liknande
läkarorganisation hade bildats. Detta år,
1992, bildades även Tandvård mot Tobak
och Sjuksköterskor mot Tobak. Lärare mot
Tobak tillkom ett par år senare och därefter
även Psykologer mot Tobak och Farmaci
mot Tobak. Farmaci mot Tobak lades dock
ned 2010.
Yrkesföreningarnas dubbla inriktning har
hela tiden varit att öka de egna yrkeskårernas
tobaksengagemang och samtidigt använda
yrkestillhörigheten för att vara en trovärdig
avsändare i opinionsarbetet.
SAMVERKAN MED VARANDRA och med
andra frivilligorganisationer präglar sedan
starten yrkesföreningarnas arbetssätt. I linje
med detta var YmT 2010 med och grundade
Tobaksfakta – oberoende tankesmedja – där
många medlemsorganisationer samverkar
för att fokusera och professionalisera det
tobaksförebyggande opinionsarbetet på
vetenskaplig grund.
BÖRJADE ÄVEN opinionssatsningen
Tobacco Endgame – Rökfritt Sverige 2025
att ta form. Satsningen är idag en mycket
effektiv kraftsamlare i det tobaksförebyggande arbetet och till Tobacco Endgame kanaliserar YmT många av sina insatser.
Samarbetet med det egna yrkesförbundet

2013

och facken är en annan mycket viktig del av
yrkesföreningarnas arbete, inte minst när det
gäller att öka det tobaksförebyggande
engagemanget och arbetet ute i vården,
tandvården, skolan och sociala verksamheter.
NÄR DET GÄLLER OPINIONSARBETE på
nationell nivå har de 25 åren bjudit på både
motgångar och framsteg. I början av 1990talet gällde kampen framför allt att få fram
en tobakslag – och en så stark sådan som
möjligt. Demonstrationer, dagstidningsannonser och andra opinionsyttringar hörde
till de verktyg som yrkesföreningarna och
andra organisationer framgångsrikt använde. 1993 fick Sverige en tobakslag, som sedan
har förstärkts flera gånger genom åren.
En viktig förändring kom 2005 när Sverige
fick rökfria serveringar, även det en fråga
som YmT hade engagerat sig hårt i.

SAMMA ÅR BÖRJADE den internationella
tobakskonventionen att gälla och Sverige
ratificerade den. Konventionen och dess evidensbaserade krav och rekommendationer är
sedan dess en viktig draghjälp i arbetet.
Framåt 2010 kom revideringen av EU:s
tobaksproduktdirektiv i fokus för de tobaksförebyggande organisationerna i Europa.
YmT samverkade med systerorganisationer i
nätverket European Network for Smoking
Prevention. 2014 antogs det nya direktivet.
2016 ledde direktivet till en förstärkning av
svensk tobakslag. Vi fick bland annat hälsovarningar med varningsbilder på förpackningarna och förbud mot smaktillsatser i
cigaretter och rulltobak. Men fler åtgärder
måste till om vi ska nå delmålet Rökfritt
Sverige 2025 och sedan kunna gå vidare mot
ett tobaksfritt samhälle. Åtgärder att kämpa
för är bland annat exponeringsförbud och
standardiserade, reklamfria tobaksförpackningar.

Världen

Rökning slukar nästan 6%
av de globala sjukvårdskostnaderna. Om även förlorad
arbetsförmåga räknas in,
motsvarar rökningens kostnader 1,8 % av världens
bruttonationalprodukt.
Detta visar en ny studie som
publicerats av tidskriften
Tobacco Control.

Våren 1997:YmT, A Non Smoking Generation och Cancerfonden tog tillsammans fram en alternativ årsredovisning som
delades ut till besökarna vid Swedish Matchs bolagsstämma i
Globen, Stockholm. I vit rock syns på bilden Örebroläkaren Per
Neander, LmT, och bredvid honom Britt-Marie Lindblad från
Cancerfonden. I bakgrunden elever från Brantingskolan och
Valsätraskolan som var med och demonstrerade.
Hösten 2011: Mona Wahlgren,
SmT, och hennes gotländska kollegor var värdar för den nationella tobaksförebyggande konferensen LUFT det året.

Dödligheten i cancer
inom EU sjunker snabbare
bland män än bland kvinnor
Det visar prognosen för
europeiska dödsfall i cancer
2017, som publiceras i den
ledande cancertidskriften
Annals of Oncology.
Kvinnornas långsammare
minskningstakt beror på
rökvanorna under de senaste decennierna.
Sloveniens parlament har
röstat igenom en lag om
införande av standardiserade, reklamfria tobaksförpackningar (”plain packaging”) från 2020. Även
andra begränsningar av
tobaksreklamen kommer att
införas. Nästan en fjärdedel
av slovenerna i åldrarna 1564 år röker. Målet är att få
ned rökningen till under
5%.

Våren 2010: Lena Sjöberg överlämnar det så kallade saffransmanifestet till dåvarande folkhälsominister Maria Larsson, KD.
Manifestet var en namninsamling
för kravet på en lag om att
tobak måste säljas på samma
sätt som saffran – utan exponering i butiken.
Mars 2009: Många YmT:are i
den svenska delegationen vid
världskonferensen i Mumbai,
Indien.
Sommaren 2010: Ett kollage av YmT:s
och andras tobaksaktiviter i
Almedalen.

Hösten 2009: Lena Sjöberg,TmT, och
Ingrid Talu, LärmT, nötte gatorna kring
riksdagshuset i opinionsbildningen för
exponeringsförbud. Här i samtal med
Barbro Westerholm, L.

Norge blir först i världen
med reklamfria, standardiserade snusdosor och får även
reklamfria, standardiserade
cigarettpaket. Norge har
sedan länge exponeringsförbud för tobaksvaror i butikerna och begränsar nu alltså marknadsföringen av
tobak ytterligare.
Lagändringen förväntas
träda i kraft under första
halvan av 2017 och sedan får
tobaksindustrin en ettårig
övergångstid för att hinna
anpassa sig.
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Så planerar föreningarna för jubileumsåret
I år fyller Yrkesföreningar
mot Tobak 25 år – ett
utmärkt tillfälle att uppmärksamma tobaksfrågan
lite extra i våra yrkeskårer.
Tobak eller Hälsa ställde
frågan till ordförandena i de
fem föreningarna:Vilka planer har din förening för jubileumsåret 2017?
MONA
WAHLGREN,
Sjuksköterskor mot
Tobak:
Sjuksköterskor mot Tobak planerar att under jubileumsåret
2017 nå ut med budskap till alla
sjuksköterskor och barnmorskor om vikten av att arbeta
med tobaksprevention. Budskapet om målet Tobacco
Endgame – Rökfritt Sverige
2025 får god spridning och
genomslagskraft tack vare
genuint och mångårigt samarbete och samverkan med
Vårdförbundet, Svensk sjuksköterskeförening samt Barnmorskeförbundet.
Det kommer att bli aktiviteter
såsom studiedag med föreläsningar om hur man arbetar
med tobaksprevention och
tobaksavvänjning. Vid externa
utbildningsdagar i MI – Motiverande samtal – och diplomering till tobaksavvänjare runt om
i landet och i forum som exempelvis skolsköterskekongressen
ska vi också vara med och sprida information och kunskap om
sjuksköterskans roll i det tobakspreventiva arbetet. Vi kommer
även att sprida information
både nationellt och globalt om
utvärderingen: Tobaksavvänjning på internat för sjuksköterskor. Under Almedalsveckan
samarbetar vi med övriga i
Yrkesföreningar mot Tobak
samt med Vårdförbundet och
Svensk sjuksköterskeförening.
HANS GILLJAM,
Läkare mot Tobak:

Tisdagen 25 april
bjuder vi in till föreläsningar på
Svenska Läkaresällskapet kl. 1819.30. Temat är ”Läkare mot
tobak 25 år” – vår förenings
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jubileumsår sammanfaller ju
med YmT:s. Detta är ett tillfälle
vi vill fira och vi hoppas få dit
många kollegor som är intresserade av tobaksförebyggande tillbaka-och framåtblickar. Flera
intressanta föreläsare är redan
bokade och vi kommer att ha
medverkande
från
såväl
Svenska Läkaresällskapet som
från Sveriges Läkarförbund.
I övrigt kommer vårt arbete
under året att handla väldigt
mycket om opinionssatsningen
Tobacco Endgame – Rökfritt
Sverige 2025 där vi samverkar
med övriga yrkesföreningar,
Tobaksfakta och andra organisationer. Tobacco Endgame ger
oss viktig dragkraft.
BARBRO HOLM
IVARSSON,
Psykologer mot Tobak:

TmT som vi gör varje år, inleds
ett kvalitetssäkringsprojekt med
besök på samtliga diplomutbildningar för kvalitetsuppföljning och handledning beträffande innehåll och upplägg.
Goda idéer från utbildningarna
ska sedan förmedlas till övriga
utbildningar.
För att bidra till en enhetlig
tobaksavvänjning i Sverige planeras dessutom produktion av
1) en vägledning till professionen om tobaksavvänjning med
ungdomar, 2) en vägledning för
barnmorskor om samtal om
tobak med gravida och 3) informationsblad om hur man slutar
med tobak till vuxna respektive
till ungdomar.
Vi är aktiva i projektet
Tobacco Endgame Rökfritt
Sverige 2025 och planeringen av
LUFT-konferensen och deltar
även i euroepiska tobakskonferensen i Portugal.

Psykologer mot Tobak lägger
mycket tid och resurser på att
hålla vår hemsida uppdaterad
L ENA
S JÖBERG ,
med aktuell information. Den
Tandvård mot Tobak:
har i år arbetats om med bland
annat ny layout. En av målsättVi arbetar för fullt
ningarna med förändringen har med att synas på många olika
varit att hemsidan ska innehålla arenor, framför allt i Almedalen
mer information för allmänhe- och Odontologisk Riksstämma
ten. Vi lanserar även en ny med seminarier för att belysa
domän som heter Tobaks- tandvårdens möjligheter, både
stopp.nu för att allmänhet och politiskt och på individnivå i
journalister ska ha lättare att behandlingsstolen.
hitta dit. Till hemsidan hör även
Idag har vi dessutom över sjuvårt nyhetsbrev som skickas ut hundra följare på vår face3-4 gånger
booksida.
per år eller
Aktiviteten
vid behov.
är hög och vi
”Egentligen firar vi 25 år
Vi produbjuder
in
cerar
en först när exponeringsförbudet alla, oavsett
kunskapsyrke
och
för tobak är genomfört!”
översikt om
bakgrund att
t o b a k s p re gilla,
dela
ventivt arbeoch sprida
te med unga med tio olika av- tobaksinformation.
snitt och delar ut ett nytt ungSedan vår förening bildades
domsstipendium. Den maxima- har vi för varje år stärkt vår roll
la stipendiesumman är 10 000 och lyckats få våra kolleger och
kr, som kan delas mellan ett de styrande i olika församlingar
eller flera projekt.
att inse tandvårdens potential i
Vi utvecklar vårt arbete med och med att vi träffar hela
kunskapsuppbyggnad och kvali- befolkningen och har lätt att
tetssäkring av tobaksavvänj- motivera till tobaksstopp efterningsutbildningarna i Sverige. som tobaksskador syns direkt
Utöver att arrangera en nät- och läker ut direkt just i munverksträff för diplomutbildare i nen.
samarbete med LmT, SmT och
Eftersom våra ekonomiska

resurser är mer och mer begränsade har vi inget extra arrangemang trots att det är jubileumsår. Det hade varit roligt med en
särskild konferens och jubileumsmiddag för våra trogna
medlemmar t.ex., men det får
bli 2025 när Sverige blivit rökfritt. Då kanske vi har mer
pengar, vem vet?
INGRID TALU,
Lärare mot Tobak:

Vi fortsätter att
möta de som är engagerade i
skolans verksamhet både vid
mindre möten och på större
konferenser.
Vi fortsätter även att delta på
de politiska partiernas kommun- och landstingsdagar för
att motivera kommunpolitiker
till olika åtgärder för minskat
tobaksbruk och för att skydda
framför allt barn och unga.
Vi medverkar i arbetet med
Tobacco Endgame för att få fler
att förstå att det går att minska
tobaksbruket i samhället. Just
nu är det viktigt att fler kommuner ansluter sig till Tobacco
Endgame.
När det gäller tobaken som ett
hinder för hållbar utveckling
fortsätter vi bland annat arbetet
med att kartlägga pensionsfondernas investeringar i tobaksindustrin. Vi vill också informera om dessa investeringar och
försöka påverka investerare.
Egentligen firar vi 25 år först
när exponeringsförbudet för
tobak är genomfört! De politiker, det politiska parti, som inte
förstår att exponeringsförbudet
har stor betydelse för ungdomars tobaks- och drogfrihet,
värnar inte ungdomarna hälsa
och
skolans
arbetsmiljö.
Exponeringsförbud är en av
flera åtgärder som är så viktiga
för att stödja oss som arbetar för
att skolan skall vara en drogfri
miljö för både elever och vuxna.

PmT på ny webbadress
PSYKOLOGER MOT TOBAK har gett sin webbplats en rejäl ansiktslyftning
och dessutom skaffat sig en webbadress som tydligt signalerar fokus på
tobaksavvänjning och tobaksprevention. PmT:s webbplats återfinns numer på
www.tobaksstopp.nu där innehållet fått en både attraktivare och tydligare presentation.

För säkerhets skulle går det också fortfarande att använda den gamla adressen www.psykologermottobak.org.

På gång
Lärare mot Tobak deltar den 7-8 april på Kristdemokraternas kommun- och
landstingsdagar i Karlstad.
Måndag 10 april 2017 kl 15 har Yrkesföreningar mot Tobak årsmöte på Svenska
Läkaresällskapet i Stockholm.
Sjuksköterskor mot Tobak har årsmöte på Svenska Läkaresällskapet tisdag 11
april kl. 13.30,
”Läkare mot Tobak 25 år” är rubriken på en debattkväll som Läkare mot Tobak
bjuder in sina kollegor till 25 april kl. 18-19.30. Plats: Svenska Läkaresällskapet i
Stockholm.
SmT vill redan nu flagga för sin studiedag fredag 20 oktober i Göteborg, plats
och tid samt program kommer senare.
SmT kommer även att arrangera en fortbildningsdag för sjuksköterskor som är
diplomerade tobaksavvänjare under vecka 47, i Stockholm, planering pågår.
Den 16 maj kl. 13-16.30 arrangeras det åttonde seminariet om Tobacco
Endgame – Rökfritt Sverige 2025. Temat är hur tobaken hindrar hållbar utveckling. Plats: Svenska Läkaresällskapet, Klara Östra Kyrkogata 10 i Stockholm. Mer
information kommer på www.tobaksfakta.se
Den 5 april kl. 15 bjuder Lärare mot Tobak in till medlemsfika på Café Storken
i Uppsala. LärmT vill träffa medlemmar i Uppsala med omnejd och prata om föreningens verksamhet. Lärare som vill bli medlemmar är också välkomna.
Anmälan till bjorn.sundin@blixtmail.se eller 070-7923733 senast 31 mars.
Planeringen pågår för fullt för yrkesföreningarnas aktiviteter under
Almedalsveckan i sommar. Föreningarna planerar seminarier och utåtriktade aktiviteter såväl enskilt som i samarbete med andra organisationer. På tisdagen ges
olika seminarier på Visby lasarett och på onsdagen blir det ett gemensamt seminarium på Soberian. YmT kommer även att ha aktiviteter på Donners plats
måndag-onsdag.

Tobak eller Hälsa

Yrkesföreningarna

ges ut av paraplyorganisationen Yrkesföreningar mot Tobak (www.tobaccoorhealthsweden.org) där fem föreningar
samarbetar för en tobaksfri framtid.

LÄKARE mot TOBAK

Tobakshotet mot hållbar
utveckling tema för World
No Tobacco Day
Tobaksproduktionen och tobaksanvändningen i
världen hotar allvarligt ländernas möjligheter till
hållbar utveckling.Världshälsoorganisationen,
WHO, uppmärksammar detta hot i årets 31 majkampanj Tobacco – a threat to development.
WHO uppmanar världens länder att prioritera det
tobaksförebyggande arbetet som en del av ansträngningarna att nå de 17 globala målen för hållbar utveckling i Agenda 2030. Att genomföra den internationella
tobakskonventionen anses helt nödvändigt för att
målen ska kunna nås.

WHO-fakta om tobak, tobaksprevention
och hållbarhetsmålen:
– Cirka 6 miljoner människor dör av tobaksbruk varje
år, en siffra som förväntas öka till mer än 8 miljoner per
år 2030 utan intensifierade åtgärder. Tobaksbruket ger
lidande, sjukdom och död samt utarmar familjer och
nationella ekonomier.
– Cirka 80 % av förtida dödsfall på grund av tobak
inträffar i låg- eller medelinkomstländer.
– Tobaksodling kräver stora mängder bekämpningsmedel och gödningsmedel, som kan vara giftiga och
förorenar vattentäkter.Varje år kräver tobaksodling 4,3
miljoner hektar mark, vilket bidrar till den globala
avskogningen.Tobakstillverkning producerar också
mer än 2 miljoner ton fast avfall.
Läs mer på: www.who.int/campaigns/no-tobaccoday/2017/event/en/

LUFT om Tobacco Endgame
TEMAT FÖR DEN NATIONELLA tobaksförebyggarkonferensen LUFT i höst är Tobacco Endgame –
Rökfritt Sverige 2025/Från kunskap till handling.
Konferensen arrangeras i Eskilstuna 14-15 september.
Många av Sveriges mest namnkunniga föreläsare inom
tobaksområdet medverkar. LUFT i Eskilstuna gästas
också av föredragshållare både från Europa och våra
nordiska grannländer. Konferencier är TV-kände
Fredrik Berling. Anmälan har nu öppnat. Läs mer på
www.luftkonferens.nu!

www.doctors-

againsttobacco.org
TANDVÅRD mot TOBAK

Kansli:
Marianne Roos, Tel: 08-669 81 58

Besöksadress: Klara Östra Kyrkogata 10
Postadress: Box 738, 101 35 Stockholm
E-post: info@ymtkansli.org

www.tandvardmottobak.org
SJUKSKÖTERSKOR mot
TOBAK

www.sjuksköterskormottobak.se

Ansvarig utgivare: Lena Sjöberg,
tel 070-663 68 34 e-post: lena@ymtkansli.org

LÄRARE mot TOBAK

Redaktör: Helene Wallskär, tel 070228 20 98, e-post:helene@mediaproduktion.se
Dahlstedt & Wallskär mediaproduktion AB,
Selmedalsringen 22, 129 36 Hägersten.

PSYKOLOGER mot TOBAK

www.lararemottobak.se
organiserar även socionomer
och folkhälsovetare
www.tobaksstopp.nu

LUFT GENOM ÅREN :

1990 Göteborg
1991 Örebro
1992 Stockholm
1993 Umeå
1994 Kalmar
1995 Tällberg
1996 Västerås
1997 Halmstad

1998 Sundsvall
1999 Uppsala
2000 Göteborg
2003 Jönköping
2005 Södertälje
2008 Örebro
2011 Visby
2014 Umeå
2017 Eskilstuna
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