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Nyhetsbrev från Yrkesföreningar mot Tobak

N

i är många runt om i landet som framgångsrikt
arbetar med tobaksfrågan. Ingen kan allt om tobak,
men alla, som har tobaksfrågan
på sitt arbetsbord, en rökare i sitt
arbetsrum eller en snusare i sitt
klassrum, kan mer om tobaksproblematik än en aldrig så allmänbildad politiker. Det ligger i sakens natur.
ÄR både
komplex och komplicerad, så
för en som inte är tobaksexpert
ligger det nära till hands att
känna sig lite frågande. Inte är
det heller många i den närmsta
privata kretsen som röker
numera, så till vardags är det
lätt att glömma bort hela problematiken.

TOBAKSFRÅGAN

Välkomna att
höra av er, alla
tobaksexperter!

i kontakt med rökare kan ge oss
politiker den bild och den känsla som behövs när vi står inför
uppgiften att fatta beslut som påverkar just rökning. Om det
dessutom finns evidens för att metoder fungerar, och vetenskap bakom utsagor, gör det inte saken sämre.

YRKESFOLK SOM KOMMER

VI VET ATT det idag finns mycket god tobaksforskning. I
bästa fall vet vi till och med att det finns en tobakskonvention som Sverige har förbundit sig att följa. Vi vet dock även
att det ofta ligger ekonomiska intressen bakom propåer och
uppvaktningar från skilda håll. Det hörde vi exempelvis nu
senast när Tobaksproduktdirektivet var på tapeten i EU.

FRÅN BRYSSEL och våra politiker i parlamentet kom det rapporter om hur företrädare för
industrin for med direkta osanningar och ville påverka på sitt
sätt, med egna intressen i fokus.
Ingen kan väl känna sig mer
lurad än den politiker som låter sig vilseledas av tobaksindustrin.
Ett gott samtal med en kunnig person, som utifrån sin
yrkesroll kan informera om hur det ser ut i verkligheten
– och dessutom kommer med konstruktiva förbättringsförslag – är då guld värt!
I MITT EGET ARBETSRUM en dag nyligen fick jag konkreta
idéer av en av er som kom på ett kort besök. Då gällde det
förslag till utvidgade rökfria miljöer i kollektivtrafik, landstingets skolor och hälso- och sjukvårdens fastigheter. Med
underlaget jag fick skulle mitt landsting kunna fatta beslut
direkt – perfekt!
EN NY MANDATPERIOD ligger framför oss. Oavsett om vi
kandiderar till en plats i kommunen, landstinget/regionen
eller riksdagen är vi intresserade av att höra era tankar.

Välkomna att höra av er!

Anita Jernberger,
Landstingsråd för Folkpartiet i Östergötland

Ett temanummer om dialogen med våra politiker
TOBACCO

ENDGAME RÖKFRITT SVE -

är ett opinionsbildningsprojekt. Projektet syftar till ett politiskt
beslut om ett årtal då rökningen ska vara
nere på mindre än 5% av befolkningen,
en nivå då rökningen inte längre är ett
dominerande folkhälsoproblem. En realistisk, långsiktig och finansierad handlingsplan måste också kopplas till beslutet
om ett sådant årtal.
Projektets opinionsbildande arbete sker

RIGE

2025

på flera plan. Nationellt är inriktningen
att söka brett stöd hos många organisationer av skilda slag. På de regionala och
lokala planen engageras tobakspreventiva
eldsjälar runt om i landet. En viktig uppgift för dem är att utnyttja valåret 2014 till
att informera och påverka politiker.
Målsättningen är att de som arbetar
lokalt och regionalt i projektet ska kontakta politiska kandidater som siktar på
en plats i fullmäktigeförsamlingar i kom-

muner, landsting/regioner och i riksdagen. Vid dessa kontakter informerar man
om behovet av en skärpt tobakspolitik i
tobakskonventionens anda och om möjligheten att skapa en opinion för ett
beslut under nästa mandatperiod om en
långsiktig utfasningsplan.
I det här numret av Tobak eller Hälsa
kan du läsa mer hur man kan skapa en
dialog med politiker och hur effektivt det
kan vara.

– Vi politiker väntar på att ni ska ringa!
– Hör av er! Vi behöver er kunskap och era förslag. Det är budskapet till Tobacco Endgameeldsjälarna från alla de politiker som Tobak eller
Hälsa talat med. Vilket parti de än tillhör och var
i landet de än finns så säger våra folkvalda
samma sak; kontakter med ideella organisationer
som driver viktiga frågor är en rolig del av uppdraget och nödvändiga för demokratin.
– Vi är förvånade att inte fler enskilda väljare och
företrädare för organisationer tar kontakt, säger
politikerna.

”Om man
vill ha ett
möte med en
politiker före
valet så är
det hög tid
att ta kontakt nu”

Anna Starbrink (FP) är landstingsråd med
ansvar för vård och kultur i Stockholms läns
landsting.
– Jag är inte alls rädd för direktkontakt med
organisationer och enskilda väljare utan skulle önska att många fler kontaktade mig, det
är en värdefull del av demokratin att kunna
diskutera med sina politiker, säger hon.
– Vi som är förtroendevalda vill gärna föra en dialog
med engagerade människor och bra information från
NGOs är viktigt för att vi ska kunna göra vårt jobb!
Anna Starbrink beklagar att många i Sverige verkar
tycka att det är ett stort steg att ringa upp en politiker
och föreslå ett möte.
– Kanske tycker man att politikerna befinner sig långt
borta, i en skyddad värld? Men så är det inte, vi är vanliga människor och de allra flesta av oss vill vara tillgängliga, säger hon.
Det finns många olika vägar att gå för att få en diskussion med en politiker, säger Anna Starbrink. Hon
förordar att man kombinerar telefonsamtal med e-post
eftersom man i ett mejl kan ge lite mer bakgrund. Om
politikern har en politisk sekreterare är det en god idé
att gå via denna och på så vis få en tid för kontakt med
politikern. Har man inte möjlighet att ringa under dagtid, ska man inte vara rädd att pröva att ringa politikern
eller den politiska sekreteraren på andra tider, menar
Anna Starbrink:
– Det är klart att även politiker har ett privatliv, men
om det inte passar mig att prata just då så hänvisar jag
bara till en bättre tid.
Under ett valår är politikerna ofta ännu mer tillgängliga, men det är också fler som vill träffa dem.
– Om man vill ha ett möte med en politiker före valet
så är det hög tid att ta kontakt nu, säger Anna Starbrink.
”TIO SOM HÖR AV SIG ÄR EN FOLKSTORM ”

Henrik Ripa (M), kommunstyrelsens ordförande i Lerums kommun, instämmer och
framhåller att det kan vara mycket effektivt
att ringa upp politiker.
– Det är förhållandevis få personer som hör
av sig till oss och därför tar vi det på stort allvar när någon gör det. Det räcker med att ett
par organisationer eller personer hör av sig om samma
fråga för att den ska komma upp på bordet. Om tio personer ringer om samma sak så är det en folkstorm, säger
han.Att ringa tror Henrik Ripa oftast är mer framgångsrikt än att mejla eftersom det kan vara svårt att
inte drunkna i politikers enorma mejlflod, särskild

under ett valår.
Henrik Ripa har nyligen varit ledig från kommunpolitiken i Lerum och suttit tre år i riksdagen där han var
ledamot i socialutskottet. Hans fokus ligger på folkhälsofrågor och han kandiderar i EU-valet med Ett rökfritt Europa 2025 som sin viktigaste fråga. Henrik Ripa
har även varit ordförande i VISIR och sitter i styrelsen
för Cancerfonden.
Utifrån sin kunskap om tobaksfrågan och om politikens villkor tipsar Henrik Ripa om några infallsvinklar
på Tobacco Endgame som kan vara särskilt bra att lyfta
i diskussionen med politiker:
– Tillgänglighetsfrågorna är exempelvis något som
knappast någon politiker kan tycka är oviktiga.
Allergiker måste kunna åka tåg, besöka vårdcentralen
och röra sig i samhället utan att bli sjuka av tobaksrök.
– Jag tycker också att man ska lyfta fram att 90 procent
av rökarna börjar som tonåringar. Då faller det välbekanta argumentet om att vuxna människor ska få göra
vad de vill. Det är svårt att säga nej till att vi ska skydda
våra barn och unga.
– En annan viktig aspekt att lyfta fram är att politikerna går i otakt med väljarna. Hos allmänheten finns
ett stöd för skärpta tobakslagar, det gäller att göra politikerna medvetna om detta.
BYGG LÅNGSIKTIGA RELATIONER !

Ytterligare en politiker som uppmanar ideellt engagerade medborgare att
bli mer aktiva i kontakterna med
beslutsfattare är Marlene Burwick (S).
Hon är oppositionsråd på heltid samt
kommunstyrelsens andre vice ordförande i Uppsala kommun.
– Det är grunden för mitt uppdrag som politiker att ha
en kommunikation med medborgare och intressegrupper. Och det kan vara ett mycket effektivt sätt att påverka samhällsutvecklingen att ta kontakt med politiker,
säger hon.
– Men man ska inte förvänta sig att man kan få igenom någonting bara genom ett snabbt telefonsamtal
utan det gäller att ha en långsiktig strategi och bygga
relationer med politiker som är intresserade av just de
aktuella frågorna.
– Bistå sedan med konkret hjälp i det politiska arbetet;
underlag och förslag till motioner till exempel. Något
som jag själv uppskattar mycket är hälsoekonomiska
studier som gör att jag får argument för olika insatser.
Marlene Burwicks råd till Tobacco Endgame-arbetarna är att börja med att kartlägga vilka beslutsfattare som
visat intresse för folkhälsofrågor.
– Och glöm inte bort tjänstemännen. De kan också
vara betydelsefulla nyckelpersoner genom att de tar
fram underlag till politikerna, säger hon.
Marlene Burwick berättar att hon är född i början av
1970-talet. Under hennes uppväxt hade A Non
Smoking Generations skolbesök och kampanjer stort
inflytande på hennes inställning till tobak.
– Det där har jag fortfarande med mig. Jag tycker att
alla som jobbar för att få bort tobaksanvändningen gör
ett jättebra och viktigt jobb och vill verkligen önska
lycka till!

Johannes Krunegård tipsar om att påverka politiker
– De flesta politiker är väldigt nyfikna och
samhällsintresserade. Och de behöver
hjälp av människor med kunskap om olika
områden och förslag till konstruktiva lösningar på olika problem. Politiker vill bli
kontaktade och det kan vara ett väldigt
effektivt sätt att väcka en viss fråga.
Det säger PR-experten,
bloggaren och Nyköpingspolitikern
Johannes
Krunegård. Han var tidigare kommunalråd (MP)
i Nyköping och jobbar
nu
på
företaget
Westander som hjälper
företag och organisationer att skapa publicitet,
bilda opinion och påverka politiska beslut. Johannes Krunegård är en av
författare till ”westanders pr-handbok 2014”
som är fylld av handfasta tips om allt ifrån hur
man skapar nyheter till hur man kontaktar
beslutsfattare.
Han och övriga författare vill att fler i Sverige
ska våga skapa opinion och påverka politiska
beslut.
– Demokratin fungerar bättre ju fler som tar
kontakt med sina politiker, säger Johannes
Krunegård.
Många av tipsen i PR-handboken handlar om
att nå beslutsfattare på nationell nivå, men
Johannes Krunegård framhåller att tipsen ofta
går utmärkt att tillämpa även på lokal och regional nivå – och att det är en klok idé att göra
det:
– Det är bra att kontakta både de som kan
hamna i riksdagen och de som kandiderar till
landsting, regioner och kommuner. Man ska
tänka på att de lokalt och regionalt aktiva politikerna fungerar som gräsrötter i sina egna partier. De påverkar sina riksdagsledamöter och
sina ministrar. Och dessutom vet man inte var
de själva hamnar nästa mandatperiod!
Här är några av Johannes Krunegårds bästa
råd om vad du ska tänka på när du vill påverka
dina politiker:



IDENTIFIERA GÄRNA DE POLITIKER
SOM VISAT INTRESSE FÖR JUST DIN TYP AV
FRÅGOR OCH BE ATT FÅ TRÄFFA DEM

– Många vill påverka politikerna nu och därför underlättar det att rikta in sig på dem som är
mest intresserade av min fråga. Det är större
chans att just de tackar ja till ett möte och man
kan sedan hålla kontakt under hela mandatperioden.



GÖR HEMLÄXAN !

– Förbered dig ordentligt innan du kontaktar
politikern. Självklart är du påläst om din egen

fråga, men du bör också ta reda på bakgrund om
den politiker du kontaktar. Vad har han eller
hon sagt tidigare om dina frågor, vilka intressen
har personen? Vilken linje driver politikerns
parti i de frågor som är viktiga för dig? Detta
behövs för att du ska kunna anpassa ditt budskap efter vem du talar med. Omvärldsbevakning är en mycket viktig del av opinionsbildande arbete.



FORMULERA ETT TYDLIGT BUDSKAP
SOM INNEHÅLLER EN POSITIV LÖSNING

Tänk på att inte bara beskriva de problem du
vill att politikern ska göra något åt – till
exempel lidande och kostnader i tobakens
spår – utan att också försöka leverera en
positiv lösning. Var inte bara kravställare
utan tala tydligt om vad du vill att politikern
ska göra. De som levererar kunskap och lösningar i stället för att bara komma med klagomål blir en frisk fläkt och inspirationskälla i politikerns vardag. Även om
det inte går att föreslå en helt färdig lösning kan man alltid tala om vad man vill
ska vara nästa steg. Kanske ett nytt möte efter
valet eller en gemensam aktivitet?



VÄLJ RÄTT TIDPUNKT

– Nu i början av valåret är en jättebra tid att ta
kontakt. Nu är alla politiker väldigt intresserade av inspel och kontakter – frågor som de kan
göra politik av. Och har man tagit kontakt före
valet så kan man sedan återkoppla efter valet.
Då kan man till exempel föreslå ett nytt möte
och fråga om man kan hjälpa till får att komma
vidare med det förslag man diskuterat.



LYFT PÅ LUREN !

– Jag rekommenderar att man i de flesta fall
tar direktkontakt genom att lyfta på luren och
boka ett möte. Tveka inte utan ring, när du
gjort dina förberedelser ordentligt. Det personliga mötet är oftast överlägset andra sätt att
skapa dialog.
– Man kan också komplettera med exempelvis
mejlenkäter där man når många med rätt liten
insats och ändå kan få en del svar som går att
följa upp. Det är alltid värt ett försök även om
resultatet är mer osäkert.

”De lokalt och
regionalt aktiva
politikerna
fungerar som
gräsrötter i sina
egna partier.
De påverkar sina
riksdagsledamöter
och sina
ministrar.”

Fotnot: PR-handboken kan laddas ned:
 www.westander.se/prhandboken.html

Mer material om Tobacco Endgame
MER INFORMATION och materialtips om Tobacco Endgame – Rökfritt Sverige 2025
hittar du på www.tobaksfakta.se!
Ett webbinarium om Tobacco Endgame arrangerades 8 april, se inspelningen på
denna länk: http://79.136.112.58/ability/show/qks/tobakfakta/speed.asp
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”Lättare än man tror”
Tobak eller Hälsa ringde runt till några
av de många engagerade i Tobacco
Endgame som har tidigare erfarenhet
av att kontakta politiker för att skapa
opinion om tobaksfrågor.Vi bad dem
att dela med sig av sina erfarenheter.
Så här svarade tre av dem.
BARBRO HOLM IVARSSON, ordförande i
Psykologer mot Tobak och Yrkesföreningar
mot Tobak:
– Inför Folkhälsoinstitutets första tobaksuppdrag från regeringen ville vi bilda opinion för att uppdraget skulle breddas och inte
bara handla om ungdomar utan om hela
befolkningen. Vi satt och ringde runt till
politiker för att informera om frågan och få i
gång en diskussion. Jag minns hur förvånad
jag var över hur lätt det gick att få tag i dem
jag skulle tala med och hur positiva och
intresserade de var. Det är lättare än man
gärna tror att kontakta politiker. Kom ihåg
att det faktiskt handlar om människor som
vill höra befolkningens åsikter!
SOFIE ERIKSSON AHLHOLM , samordnare i
Trygg i Norrtälje kommun:
– Rollen som samordnare i en kommun
gör att jag redan har en god kännedom om

de lokala politikerna och en bra kontakt med
dem. Det känns inte alls ovant att närma sig
politiker och här är tobaksfrågan redan
väckt. Nu är den stora utmaningen att göra
tobakskonventionen och visionen om ett
slutdatum för tobaksbruket kända. Men det
känns inte alls som någon omöjlighet
– tvärtom!
TALU, ordförande i Lärare mot
Tobak:
– Jag är lärare i samhällskunskap här i
Uppsala och har genom åren gjort många
studiebesök i riksdagen tillsammans med
mina elever. Bland annat på det sättet har jag
lärt känna länets riksdagsledamöter ordentligt och jag tycker det är väldigt roligt att diskutera med politiker. De är människor som
är intresserade av samhällsfrågor och inte
alls märkvärdiga på något sätt. Yrkesrollen
som lärare är en utmärkt utgångspunkt i diskussionen om tobaksfrågan – alla tycker att
ungdomarna och skolan är viktiga. Det gör
oss lärare till bra språkrör, det är lätt att få
politikerna att lyssna på oss. Sannolikt är det
likadant för hälso- och sjukvårdsanställda;
yrkesrollen är en perfekt plattform i det opinionsbildande arbetet för Tobacco Endgame –
rökfritt Sverige 2025!

INGRID

Almedalen i sommar
– arena för påverkan

 UNDER ALMEDALSVECKAN I VISBY
sommaren 2014 planeras tobakspolitiska
gatudemonstrationer på Hamngatan måndag 30/6 kl. 17, tisdag 1/7 kl. 12 och onsdag
2/7 kl 12.

Tisdag 1 juli kl 15.15-17 arrangeras det tredelade seminariet Varför röker unga? i
Hälsodalen, S:t Hans Café, S:t Hansplan 2.
Tobakspolitiska experter och inbjudna politiker diskuterar tobakens exponering i samhället, rökfria miljöer och verkningsfulla
metoder för att skydda unga mot tobak. En
viktig fråga är behovet av ett politiskt beslu4

tat årtal då rökningen ska vara utfasad
– Tobacco Endgame. Tobaksfakta – oberoende tankesmedja – arrangerar tillsammans
med Smart Ungdom, Cancerfonden, Astmaoch Allergiförbundet, VISIR, Psykologer
mot Tobak, Nätverket mot Cancer, HjärtLungfonden Unga Allergiker, Läkare mot
Tobak, Lärare mot Tobak, Riksförbundet
Hjärt-Lung, Tandvård mot Tobak, A Non
Smoking Generation, TPLR - tobakspreventivt nätverk i landsting och regioner,
Sjuksköterskor mot Tobak, Lungcancerförbundet Stödet och Riksförbundet
SMART.

Hallå där,
Lena Sjöberg,
projektledare för
det regionala
arbetet i Tobacco
Endgame –
Rökfritt Sverige
2025, vad är det
viktigaste som
händer just nu i
detta arbete?
– Det viktigaste nu är att de engagerade i våra regionala grupper tar
kontakt med så många som möjligt
av de politiker som siktar på en plats
i fullmäktigeförsamlingar i kommunerna och landsting/regioner samt i
riksdagen. Vi ska – gärna utifrån vår
yrkesroll och våra erfarenheter från
den vardagliga verksamheten – informera om att tobakspolitiken behöver
skärpas och att vi vill skapa en opinion för ett beslut under nästa mandatperiod om en långsiktig utfasningsplan för tobaken.
Har du några egna tips om hur
man får en bra dialog med politiker?
– Det är alltid kul att prata med
politiker. De är snabba i huvudet och
repliken, så det blir aldrig tyst och
trögt. Någon ingång i tobaksfrågan
har de oftast själva, så då börjar man
nysta där. De politiker jag själv har
pratat med har inte ens känt till att
tobakskonventionen finns, så vi har
verkligen mycket fakta att komma
med från vårt håll. De är dessutom
lyhörda och märkbart förbluffade
när de förstår vidden av tobaksproblematiken.
Vilket stöd får de regionala grupperna i Tobacco Endgame –
Rökfritt Sverige 2025?
– Vi skickar ut kontaktuppgifter till
partikanslierna, lathundar och annat
material som kan vara till hjälp i det
regionala jobbet. Och jag vill verkligen uppmana alla som arbetar i projektet att ta kontakt med oss i projektledningen om de behöver rådgivning och peppning! Själv är jag lätt
att nå per telefon och jag svarar
snabbt på mejl.
Kontaktuppgifter till Lena Sjöberg:
E-post: lena.sjoberg@lio.se
Telefon: 070-663 68 34

Sverige halkar efter

Partierna
och tobakspolitiken

SVERIGE HÖR TILL de länder i Europa som får bakläxa på sin
tobakspolitik i en ny rapport. I rapporten The Tobacco Control
Scale 2013 in Europe rankas 34 europeiska länders tobakspolitik och tobaksförebyggande arbete 2013. Sverige har halkat
bakåt i rankingen, jämfört med tidigare mätningar, och ligger
nu på elfte plats efter bland andra Turkiet, Spanien och
Ukraina.

Omkring 1,5 miljoner
människor i vårt land
röker och/eller snusar
dagligen.Tobaken är
fortfarande den största
enskilda orsaken till sjukdom och
för tidig död. Rökningen beräknas
döda 12 000 personer varje år i
Sverige.

Rökningen sakta nedåt
ALLT FÄRRE RÖKER, men minskningarna går nu ganska
långsamt. Tre år i rad har andelen vuxna dagligrökare legat på
elva procent. Det visar statistiken för 2013 från den nationella
folkhälsoenkäten Hälsa på lika villkor, som genomförs av
Folkhälsomyndigheten. I många år har fler vuxna kvinnor än
män varit dagligrökare, men 2013 var andelen elva procent för
båda grupperna.

Vad vill våra riksdagspartier göra åt
detta? Det har Tobaksfakta – oberoende
tankesmedja – undersökt. Tobaksfakta
frågade riksdagspartierna om deras
inställning till de åtgärder som WHO:s
tobakskonvention uppmanar alla länder att genomföra, bland mycket annat
exponeringsförbud för tobaksvaror,
standardiserade förpackningar och fler
rökfria miljöer. Undersökarna frågade
även om partierna vill sätta ett slutdatum för rökningen i Sverige.
Partiernas svar redovisas utförligt i
den nya foldern Val 2014. Vilken tobakspolitik står våra riksdagspartier för?
Foldern kommer att spridas på olika
sätt över hela Sverige inför valen i september. Den kan vara ett bra stöd och
en inspirationskälla vid politikerkontakter
inom
Tobacco Endgame
– Rökfritt Sverige 2025.
Foldern kan laddas på www.tobaksfakta.se

31 maj närmar sig

VARJE ÅR DÖR närmare sex miljoner
människor i världen av tobaksrelaterade
sjukdomar, men bara åtta procent av jordens
befolkning bor i länder som har tillräckligt
höga tobaksskatter för att verkligen motverka tobaksbruket. Det konstaterar världshälsoorganisationen WHO i sin information om temat för årets upplaga av World
No Tobacco Day, 31 maj. Temat är ”Höj
skatterna på tobak” och bakgrunden är alltså att skattehöjningar är ett effektivt verktyg
för att minska tobakskonsumtionen och
rädda liv. En skattehöjning med tio procent
minskar konsumtionen med fyra procent i
höginkomstländer och med upp till åtta
procent i låg- och medelinkomstländer.
Läs mer om World No Tobacco Day 2014 och ladda ned årets
poster på www.who.int/campaigns/no-tobacco-day/2014/en/

Det går också att beställa foldrar
genom att skicka ett mejl till sara.sanchez@tobaksfakta.se

På gång
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

www.doctorsagainsttobacco.
org
TANDVÅRD mot TOBAK

Kansli:

www.dentistryagainst-

Marianne Roos och Sara Sanchez Bengtsson

tobacco.org

Tel: 08-669 81 58, fax: 08-669 81 65,
Besöksadress: Klara Östra Kyrkogata 10
Postadress: Box 738, 101 35 Stockholm
E-post: info@ymtkansli.org
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: helene@mediaproduktion.se
Dahlstedt & Wallskär mediaproduktion AB,
Selmedalsringen 22, 129 36 Hägersten.

SJUKSKÖTERSKOR mot TOBAK

www.nursesagainsttobacco.org
LÄRARE mot TOBAK

www.teachersagainsttobacco.org
PSYKOLOGER mot TOBAK

organiserar även socionomer
och folkhälsovetare
www.psykologermottobak.org

 20 maj – 21 maj ordnas en nätverksträff där
Folkhälsomyndigheten och länsstyrelsernas ANDTsamordnare träffas för kunskapsstöd, kompetensutveckling, erfarenhetsutbyte samt planering av samordning av
ANDT-strategin. Träffen hålls i Folkets hus i Stockholm
och vänder sig till särskilt inbjudna.
Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, presenterar under Almedalsveckan resultaten
från 2014 års undersökning i årskurs 9 och gymnasiets år
2. Onsdag 2 juli kl 9 på Kilgränd 1 i Visby.
Den 11e nordiska folkhälsokonferensen arrangeras 2729 augusti 2014 i Trondheim. Läs mer på www.nordiskfolkehelsekonferanse.no
Den 2-3 oktober 2014 är det dags för den nationella
tobaksförebyggarkonferensen LUFT, denna gång i Umeå.
Se konferenssidan www.luftkonferens.nu
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