
yss hemkommen
från årets plan-
eringshelg där

diskussionens vågor
stundom gick höga, kan
jag inte annat än konsta-
tera att medlemmarna i
yrkesföreningarna, dessa
superkompetenta för-
samlingar, har förmågan
att se framåt och ana att
tobaken trots allt är på
väg att fasas ut. Men
många blindskär, gryn-
nor och grund finns fort-
farande. Sjökortet måste
uppdateras. Vi har dock
fördelen att kunna navi-
gera efter WHOs ledfyr 
– Tobakskonventionen.
Tråkigt att den inte syns
så tydligt från Rosen-
badstribunen.

PÅ VÅRT MÖTE ställde vi in kompassen på samordning före-
ningarna emellan. Självklart ska vi utnyttja den samlade kom-
petensen i fortsatt och utvecklat samarbete. 

VÅR KURS HAR vi ständigt och stadigt inställd på våra barn.
De kan inte lämnas vind för våg en sekund. Råttfångaren kan
dyka upp bakom varje våg. Industrin lurar i vassen.

SKOLAN ÄR BARNENS arbetsplats, och av samma anledning
som vi vet att vuxna bättre klarar tobaksfrihet om det är
tobaksfritt på jobbet, ska vi arbeta för en tobaksfri skoltid. Vi
diskuterade behovet av nytt material för alla inom skolan. Det
finns en färsk enkät bland lärare och skolledare att s(n)egla på.
Den behöver spridas. Manskapet i skolan är oändligt viktiga
för våra barn. 

ALLA YRKESFÖRENINGAR HAR bäring på skolan. Tandvården
har länge drejat bi och pejlat position  och många strandhugg
har redan visat sig lyckosamma. Nu har regeringsuppdraget i

ANDT-strategin börjat
realiseras, och vi följer
den resan med tillför-
sikt. 

Preventionen kommer
att hamna på rätt köl. 

SNUSET SOM NÄSTA

nikotinvåg kvarstår i
fokus. Vi har ett avgö-
rande ansvar att i
Sverige och internatio-
nellt föra ut kunskap om
snusets alla aspekter,
inte minst p g a regerin-
gens svårförståeliga
kamp för att belasta
också Europas unga med
denna tobaksform.

YRKESFÖRENINGARNA

ska under närmaste åren
samarbeta om och med
Socialstyrelsens riktlin-

jer för sjukdomsförebyggande metoder. Vi ska dels påverka
våra huvudmän att se kraven och möjligheterna med riktlin-
jerna, dels ska vi utveckla professionernas roll med informa-
tionsarbete och avvänjningsinsatser.   

Läkarna har sitt flaggskepp ”Tobaken i min specialitet” och
psykologerna har en hel armada med avvänjningsarbete.
Besök hemmahamnen www.psykologermottobak.org och se
alla bryggor till avvänjning. 

VI AVSLUTADE VÅR konferens fulla av arbetslust och goda
idéer. Kreativiteten flödade, och vi känner att det är betydel-
sefullt att arbeta med tobaksfrågan. Nu tar vi gemensamma
tag över hela landet, och inser att vi inte har oceaner av tid 
– de är allt-för många som drunknar i tobaksindustrins förgif-
tade hav. Men vi är många på olika positioner. Därför vinner
vi vårt Tobacco Control Ocean Race!

Lena Sjöberg
Kanslichef Yrkesföreningar mot Tobak

tobak
ELLER

hälsa

#4   2011

35 % av de pojkar i gymnasiets år 2 som röker eller snusar har
använt narkotika. Bland jämnåriga pojkar som inte röker eller
snusar har 9 % använt narkotika. Motsvarande siffror för flickor
är 25 % bland tobaksanvändare och 5 % bland tobaksfria.
62 % av rökande eller snusande pojkar är storkonsumenter av
alkohol. Bland pojkar som inte använder tobak är 14 % stor-
konsumenter av alkohol. Motsvarande siffror för flickor är 42
respektive 9 %.
Källa: Skolelevers drogvanor 2010, CAN

To b a k s f a k t a
64 procent av de ungdomar som röker regelbundet har testat
cannabis. Bland ungdomar som aldrig rökt tobak har bara fyra
procent testat cannabis.
Många som testat cannabis en gång kan tänka sig att göra det
fler gånger.

Källa: En studie på sex skånska gymnasier på uppdrag av Statens folkhälsoinstitut,

publicerad 2011 

Lättflytande spåndygn 
på Östersjön med 

tobakspreventionens 
verkliga ankare
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Nyhetsbrev från Yrkesföreningar mot Tobak 
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Sverige

Cafétipsaren heter en
app för Iphone och
Adroidtelefoner som
tagits fram av Astma- och
Allergiförbundet. Med hjälp
av den kan man tipsa andra
och själv få tips om rökfria
uteserveringar samt server-
ingar som har goda alterna-
tiv utan gluten, ägg, mjölk
och laktos.

I ett öppet brev till
regeringen uppmanade 85
deltagare i motionsarrange-
manget Hjärtgåing reger-
ingen att sluta ge stöd till
snusindustrins försök att få
exportera till övriga EU.
Hjärtgåingen arrangeras av
1,6 miljonerklubben och
Yrkesföreningar mot Tobak
medverkar.

Världen

Den 15:e världskonferen-
sen om tobaksprevention
närmar sig. Den 20-24
mars 2012 är det dags för
World Conference on
Tobacco Or Health i
Singapore. �Läs mer på
www.wctoh2012.org

Temat för Tobaksfria
dagen,World No Tobacco
Day, den 31 maj 2012, blir
tobaksindustrins metoder
för att påverka folkhälso-
politiken och förhindra
effektiva tobakspreventiva
åtgärder. Det kallas på eng-
elska ”tobacco industry
interference” och valdes av
världshälsoorganisationen
WHO som tema eftersom
industrins ständiga angrepp
ses som ett allvarligt hot
mot folkhälsan i världens
länder.

Sensommarsolen sken över Visby
och de omkring 350 tobaksförebyg-
garna från hela Sverige när LUFT-
konferensen genomfördes den 15-
16 september.
Under två intensiva dagar deltog före-
trädare för kommuner, landsting/regio-
ner, länsstyrelser och andra organisatio-
ner i ett konferensprogram som var ett
tobakspreventivt smörgåsbord.

Plenarföreläsningar, seminarier, runda-
bordssamtal, postersessioner och socia-
la aktiviteter varvades. En röd tråd var
att sprida ny kunskap och erfarenheter
från de 111 projekten inom det nyligen
avslutade nationella tobaksuppdraget. 

I utvärderingen efter konferensen sva-
rade 97 procent att de var nöjda eller
mycket nöjda med helheten. Några citat
ur utvärderingarna: ”En ovanligt väl
genomförd konferens. Programmet höll
hög kvalitet. Kvällens underhållning var
strålande.”

”Helheten – det proffsiga upplägget.
Man hann liksom inte bli trött utan
kände nyfikenhet och glädje inför varje

programpunkt.”
” Stort utbud av seminarier med otro-

lig bredd. Hade gärna velat närvara på
fler än vad som var fysiskt möjligt.
Många imponerande föreläsare och
intressanta ämnen.”

Självklart fanns kritiska synpunkter
också. Ett flertal deltagare ansåg att
programmet var lite väl innehållsrikt
och efterlyste fler pauser och möjlighe-
ter till spontant erfarenhetsutbyte och
knytande av nya kontakter. Alla var inte
heller nöjda med den nya form för pre-
sentation och diskussion som testades
vid denna LUFT-konferens och kalla-
des rundabordssamtal. Det blev för bru-
sigt och rörigt och svårt att föra en dia-
log vid de runda borden i foajéerna där
folk hela tiden passerade, ansåg ett fler-
tal.

Mona Wahlgren, ordförande i
Sjuksköterskor mot Tobak och got-
ländsk eldsjäl, har arbetat med förbere-
delserna för Visbykonferensen i flera år.

– Det har varit ett jätteroligt arbete
och aldrig känts betungande, säger hon.

Att det varit så beror, f
på det goda samarbetet in
skottet i Tobakspreventiv
Landsting och Regioner,
stod bakom konferensen:

– Visst har det varit myc
jag har aldrig känt mig
ansvaret.

Förutom
kunskaps-
sionsprogr
deltagarna
tade socia
där Mon
centralfigu

– Spän
tänkte att
väl bara p

terar hon sina scenframträ
LUFT i Visby hade en

ländsk prägel, med gotländ
entrén och en rad företräd
nen i programmet och bl
na. 

– Det är roligt och vik
fortsatta arbete att gotlän
fattare var så intresserade 
tydligt stöd, säger Mona W

MÄNNISKOR MED PSYKISK SJUKDOM

vill och kan sluta röka i lika hög grad
som andra – och de har rätt att få hjälp
och stöd i den psykiatriska vården. Det
var grundfilosofin när Skellefteå lasa-
rett år 2003 blev först i landet med att
göra en psykiatrisk klinik rökfri. Många
kliniker i Sverige har följt efter.

Biträdande verksamhet-
schef Rolf Stenvall var en
eldsjäl i arbetet med rökfri
psykiatri i Skellefteå. Vid
LUFT tilldelades han
Yrkesföreningar mot

Tobaks folkhälsopris för sina insatser. 
Psykiatrin vid Skellefteå Lasarett

erbjöd både personal och patienter stöd
att sluta med tobak. Många i persona-
len slutade röka och även flera patien-
ter. De flesta rökare som inte slutade
minskade ändå sin konsumtion. 

– Det var ett steg ut i mörkret där
ingen visste hur det skulle gå. Nu är den
absolut största vinsten att patienterna
sover bättre i och med att de inte röker
nattetid och det gagnar tillfrisknandet.
Vi hoppas att de tar med sig de nya
goda vanorna hem, säger Rolf Stenvall,
som gläder sig över folkhälsopriset:

– Mest glädjande är att det blir ett
fokus på gruppen psykiskt långtidssju-
ka. Den draghjälpen behöver vi så väl i
det fortsatta arbetet!

Två LUFT-stipendier
PSYKOLOGER MOT TOBAK gav
sitt stipendium till Jan Larsson
för hans mångåriga tobakspre-
ventiva arbete, bl a som tobaks-
samordnare inom Västmanlands
läns landsting.  Här är motiver-

ingen: ”Jan har arbetat uthålligt och strukture-
rat under många år lokalt, regionalt och natio-
nellt med särskilt fokus på samarbete och att
lära av varandra. Varmhjärtad, generös, vänlig,
lågmäld och idogt arbetande har Jan med sina
breda kunskaper åstadkommit mycket i det
tobakspreventiva arbetet som många nog inte
alltid insett varit hans förtjänst. Han har även
varit duktig på att stödja unga förmågor i folk-
hälsoarbetet.”

SJUKSKÖTERSKOR MOT TOBAK

valde att uppmärksamma Lena
Knute-Skoog som arbetar med 
bl a tobaksavvänjning vid vård-
centralen i Askim i Göteborg.
Hon har arbetat med tobaksav-

vänjning sedan 1998 och är idag en av två pro-
jektledare i ett nätverksprojekt där 11 vårdcen-
traler samarbetar och skapar gemensamma
tobaksavvänjningsgrupper. ”För ett genomgri-
pande arbete med utveckling av tobaksavvänj-
ning inom primärvården och uppbyggnad av ett
stabilt och stödjande nätverk för tobaksavvänja-
re i centrala Göteborg med syfte att göra det
enklare för patienter att får stöd och hjälp att
sluta röka/snusa.”, lyder stipendiemotiveringen.

Inför den Medici
man den 30 nove
ember på Stock
pågår ett intensi
Socialstyrelsen.
Vid riksstämman 
nella riktlinjerna 
rebyggande meto
och diskuteras – 
Socialstyrelsen att
sionen av riktlinje

– Vi hoppas ku
slutliga versione
säger Irene Nilsso
jektledare vid Soc

– Den slutliga ve
att vara mer anvä
tare att läsa och ta
preliminära. Det 
ju att riktlinjerna 

Riktlinjerna han
för att förebygga 
att stödja förändri
norna tobaksbru
alkohol, otillräckli
och ohälsosamma 
levnadsvanor kan
en femtedel av de
domsbördan, till e
kostnad av 55 milj
år. 

LUFT i Visby med brett program

Nu ska n
ut i verkl

Folkhälsopris 

Mona
Wahlgren
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Wahlgren.

På www.luftkonferens.nu kan du ta
del av dokumentationen från seminari-
er, föreläsningar och andra presentatio-
ner och se resultatet av konferensens
fototävling.

Vid LUFT undertecknade också 228
deltagare ett öppet brev till regering
och riksdag med krav på att avbryta 
stödet till snusindustrin. Du kan läsa
brevet på  tobaksfakta.se

Fyra av fem
tandläkare 
frågar om 
tobaksvanor
Över 80 procent av tandläkarna
och 90 procent av tandhygienis-
terna frågar sina patienter om
deras tobaksvanor. Och andelen
som frågar om tobak är på
uppåtgående.
Det visar en ny enkätstudie om 
tobaksförebyggande arbete, attity-
der till tobak och egna tobaksvanor
bland tandvårdens anställda.

Enkätstudien genomfördes av
Sveriges Tandläkarförbund, som
numer tagit över de återkomman-
de uppföljningar av tobaksfrågan i
tandvården som tidigare gjordes av
Tandvård mot Tobak. 

De nya siffrorna presenterades
vid det forum om ”Tandvård och
tobak – hur kan tandvården hjälpa
till att fimpa?” som arrangerades i
Stockholm den 24 oktober.
Sammanlagt 698 tandläkare och
tandhygienister (44 respektive 56
procent av de svarande) har svarat
på de utsända enkätfrågorna.
Några resultat:

81 respektive 82 procent av tand-
läkarna och tandhygienisterna
röker aldrig, i båda yrkesgrupperna
är det sex procent som röker
”någon gång” och elva procent
som slutat röka. Tre respektive två
procent röker dagligen.

Sju procent av tandläkarna och
två procent av tandhygienisterna
snusar varje dag och tre procent i
båda yrkesgrupperna snusar då och
då. 85 respektive 94 procent har
aldrig snusat och fem respektive
två procent har slutat.

Tandvårdspersonalen frågar i hög
utsträckning patienterna om
tobaksvanor, journalför svaren och
följer upp vid senare besök. Det
som tandvårdspersonalen ser som
hinder för dessa insatser är främst
tidsbrist och att ersättningssyste-
men missgynnar tobaksavvänjning
inom tandvården.

– Det borde vara ekonomiskt lik-
värdigt oavsett om tobaksavvänj-
ning sker inom tandvården eller
inom övrig hälso- och sjukvård,
framhöll Gunilla Klingberg, ordfö-
rande i Sveriges Tandläkarförbund,
när hon presenterade studien.
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Riktlinjerna bygger på bästa till-
gängliga vetenskapliga kunskap
och talar om vilka metoder som
hälso- och sjukvården främst bör
använda sig av och vilka man helst
ska undvika. Huvudbudskapet är
att det förebyggande arbetet ska
vara en lika naturlig del av hälso-
och sjukvården som sjukdomsbe-
handling.

– Huvudansvaret för att göra
riktlinjerna till praktisk vård ligger
förstås på landsting och kommu-
ner. Men vi kan vara med och
stödja det utvecklingsarbetet,
säger Irene Nilsson Carlsson.

– Det gäller att få in preventio-
nen i den reguljära verksamheten.

Socialstyrelsens projekt för att
underlätta implementeringen på-
går till och med 2014. Insatser som
planeras är utbildningssatsningar
och annan kunskapsspridning i
samarbete med olika professioner
inom vården, medverkan vid kon-
ferenser, utveckling av en inter-
aktiv IT-baserad utbildning om
riktlinjerna och att säkerställa att
vårdens preventiva arbete kan föl-
jas upp i relation till riktlinjerna, 
t ex genom öppna jämförelser.

FN-toppmötet i New York om icke
smittsamma sjukdomar, non-communi-
cable diseases, NCD, i september ledde
fram till en resolution som av ledande
folkhälsoföreträdare ses som ett viktigt
steg på vägen mot globala lösningar i
det förebyggande hälsoarbetet.
Oron före mötet för att dokumentet skulle
bli alltför urvattnat visade sig inte vara befo-
gad.

– Resolutionen är naturligtvis bara ett pap-
per, men om man använder den för att sätta
fokus på de förebyggande frågorna så kan
den vara en ny viktig plattform, säger Lena
Furmark, politiskt sakkunnig vid
Socialdepartementet och en av dem som var
med i den svenska delegationen vid NCD-
mötet.

– Nu är det viktigt att t ex intresseorgani-
sationer tar den till sig och använder den
som lobbyargument för att väcka ökat intres-
se för dessa frågor. Och vi på socialdeparte-
mentet måste  fortsätta att fundera på hur vi
kan hjälpa hälso- och sjukvården framåt i ett
modernt förebyggande arbete.

34 statschefer deltog i mötet den 19-21 sep-
tember. Över 120 av medlemsstaterna hade
anföranden under sessionerna. Under den
första dagen antogs den politiska deklaratio-
nen om kampen mot NCD enhälligt av län-
derna.

ARBETET MED ATT skynda på genomföran-
det av den internationella Tobakskonven-
tionen framhålls i deklarationen som en vik-
tig åtgärd. Tobaksbruk är den riskfaktor som
är gemensam för de kroniska sjukdomarna
(de icke smittsamma) cancer, hjärt-kärlsjuk-
domar, kroniskt obstruktiv lungsjukdom och
diabetes. Åtgärder på områdena kost, fysisk
aktivitet och alkohol lyfts också fram.

– Det är en framgång att medvetandet i allt
fler länder ökar om att förebyggande arbete
är viktigt. I Sverige är inte det kontroversi-
ellt längre, men vi har saker kvar att göra för
att förebyggandet ska bli en naturlig del av
hälso- och sjukvården. Implementeringen av
de nationella riktlinjerna för sjukdomsföre-
byggande metoder som snart startar, kom-
mer förhoppningsvis att bli ett betydelsefullt
bidrag , säger Lena Furmark.

Hon framhåller också att en positiv effekt
av det nya internationella NCD-samarbetet
är ett ökat idéutbyte mellan världens länder:

– Under New York-mötet fick vi exempel-
vis ta del av hur Australien tänker begränsa
tobaksindustrins spelutrymme genom att
införa helt reklamfria förpackningar med
stora hälsovarningar på. Det var inspireran-
de och en spännande idé att utforska.

NCD-mötet ett 
steg i rätt riktning

Ett av många rundabordssamtal i de
luftiga konferenslokalerna.

nationella riktlinjerna 
ligheten



Temat för Tobaksfria veckan, vecka 47, är det-
samma som temat för Tobaksfria dagen i
våras;Världshälsoorganisationen WHOs ram-
konvention om tobaksprevention räddar liv
och måste användas mycket mer!
Yrkesföreningar mot Tobak har tagit fram en
affisch med detta tema.
Förhoppningen är att
många av er som arbetar
med tobaksfrågan runt
om i landet ska vilja
använda den för att rikta
fokus på Tobakskonven-
tionen under vecka 47.
Hela världen, även Sverige, behöver Tobaks-
konventionen i ännu högre utsträckning nu, än vad
vi gjorde 1996 när Världshälsoförsamlingen antog
en resolution som så småningom ledde fram till en
global konvention om tobaksprevention, en kon-
vention som trädde i kraft 2005. 

TILLSAMMANS KAN VI arbeta med WHOs
Tobakskonvention genom att bl a.:
� Skydda folkhälsopolitiken från kommersiella
och andra särintressen inom tobaksindustrin eller
knutna till den.
� Skydda människor från exponering av tobaks-
rök.
� Upplysa om farorna med tobak, t ex genom var-
ningsbilder på tobakspaket.
� Förbjuda tobaksreklam, marknadsföring och
sponsring.
� Erbjuda hjälp med tobaksavvänjning.

Om fler exemplar av affischen önskas finns möj-
lighet att beställa genom webbsidan: www.
TobaccoOrHealthSweden.org eller genom att e-
maila professionals@globalink.org och uppge hur
många exemplar ni vill ha. Kontakta oss gärna på
Yrkesföreningar mot Tobaks kansli för ytterligare
information. 

ges ut av paraplyorganisationen Yrkesföre-
ningar mot Tobak (�www.tobaccoorhealth-
sweden.org) där sex föreningar samarbetar
för en tobaksfri framtid.

Årsprenumeration: 50 kr.
Rabatt vid grupprenumeration.

Marianne Roos och Sara Sanchez på kansliet
Tel: 08-669 81 58, fax: 08-669 81 65,
E-post: professionals@globalink.org  
Besöksadress: Västgötagatan 2, plan 3
Postadress: Box 4180, 102 64 Stockholm

Ansvarig utgivare: Lena Sjöberg,
tel 070-663 68 34 e-post: lena.sjoberg@lio.se
Redaktör: Helene Wallskär, tel 08-645 18
34 e-post: wallskar@globalink.org
Dahlstedt & Wallskär mediaproduktion AB,
Selmedalsringen 22, 129 36 Hägersten.

LÄKARE mot TOBAK
�www.doctorsagainsttobacco.org

TANDVÅRD mot TOBAK
�www.dentistryagainsttobacco.org

SJUKSKÖTERSKOR mot TOBAK
�www.nursesagainsttobacco.org

LÄRARE mot TOBAK
�www.teachersagainsttobacco.org

PSYKOLOGER mot TOBAK
�www.psychologistsagainsttobacco.org
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Yrkesföreningar mot Tobak
Tobak eller Hälsa, Box 4180, 102 64 Stockholm

Tobak eller Hälsa Kontakt med 
Yrkesföreningarna

�Tandvård mot Tobak medverkar bl a
med seminarium och monter vid
Odontologisk Riksstämma i Stockholm
den 17-19 november.

�”Minska tobaksbruket – effektiva
åtgärder” är titeln på ett seminarium
som Statens folkhälsoinstitut arrangerar
den 24 november kl 9-16 på Norra
Latin i Stockholm. Det riktar sig till
beslutsfattare på nationell, regional och
lokal nivå samt forskare och frivilligorga-
nisationer.

�Sjuksköterskor mot Tobak  inbjuder
sina medlemmar till en gratis grundkurs
i Motiverande samtal (MI) den 25-26
november 2011 samt uppföljning den 13
april 2012 centralt i Stockholm. Mer
information på www.nursesagainst-
tobacco.org

�Medicinska riksstämman arrangeras i
Stockholm den 30 november-2 decem-
ber. På Hälsotorget vid stämman med-
verkar Läkare mot Tobak,Tankesmedjan
Tobaksfakta, Socialstyrelsen, Statens folk-
hälsoinstitut, Svenska Läkaresällskapet,
Svensk sjuksköterskeförening, Cancer-
fonden, Hjärt-Lungfonden, och flera
andra organisationer. Hälsotorget kom-
mer att vara en plattform för diskussio-
ner om att öka det hälsofrämjande och
sjukdomsförebyggande arbetet i vården.

�Tobaks- och Cannabiskonferens
arrangeras i Skellefteå den 5 december.
Arrangörer är Centralförbundet för
alkohol- och narkotikaupplysning,
Länsstyrelsen i Västerbotten,
Länsstyrelsen i Norrbotten och
Förebyggande rådet i Skellefteå.

På gång

Filmer från TmT
�TANDVÅRD MOT TOBAK har producerat en film
som t ex kan användas i tobaksundervisning i sko-
lan. Den heter ”Röster om rökning” och handlar
om tobaksindustrins marknadsföring och om vad
rökning kan orsaka. Du kan se filmen genom att gå
in på www.dentistryagainsttobacco.org . Där finns
även en nedladdningsbar manual som stöd för sam-
tal kring filmen.

Den andra filmen heter ”Parodontit – en film om
en folksjukdom” och berättar om tandllossning
som har ett starkt samband med rökning. Även den
filmen går att se via Tandvård mot Tobaks hemsida.

… MARGARETA PANTZAR,
ny ordförande i Tobaks-
preventivt Nätverk för
Landsting och Regioner,
hur ser du på ditt nya upp-
drag?

– Det är roliga arbetsuppgifter så det
känns kul!

VVaadd  aarrbbeettaarr  TTPPLLRR  mmeedd??
– Vi är en sammanhållande länk

mellan dem som är ansvariga för det
tobaksförebyggande arbetet i lands-
ting och regioner. Vi vill hjälpa med-
lemmarna att stötta varandra i utveck-
lingen på olika sätt. Vi är också en
referensgrupp i olika tobaksfrågor.

Dessutom arrangerar vi en årlig nät-
verkskonferens samt den nationella
tobaksförebyggande konferensen
LUFT som återkommer ungefär vart
tredje år. Nästa  LUFT arrangeras år
2014 i Umeå.

SSeerr  dduu  nnååggrraa  fföörräännddrriinnggaarr  ssoomm
ppååvveerrkkaarr  eerr  rroollll??

– Det är fler aktörer i det tobakspre-
ventiva arbetet i vårt land idag än
tidigare. Bl a har länsstyrelserna fått
en tydligare roll när det gäller tobaks-
prevention. Det gör att det blir allt
viktigare för oss i landsting och regio-
ner att samverka inte bara med
varandra utan också med en rad andra
aktörer. Perspektiven måste hela tiden
vidgas.

Hallå där...

Uppmärksamma
Tobakskonventionen under
Tobaksfria veckan!


