
Du som läkare, tandvårdare, sjuksköterska, 
lärare, psykolog, socionom eller folk-
hälsovetare kan bidra till att många liv och 
mycket lidande sparas genom att arbeta 
för att samhället sätter en bortre gräns 
för tobaksrökning. 

Det krävs en bred opinionsbildning för att på-

verka politiker att fatta ett sådant beslut, säger 

läkarna Göran Boëthius och Hans Gilljam i 

Läkare mot Tobak. De professionella yrkes-

föreningarna mot tobak påverkar besluts-

fattare.

Yrkesföreningar mot Tobak verkar för att 

Sverige ska vara rökfritt 2025. Över hela 

världen pågår arbetet - det kallas Tobacco 

Endgame. Tillsammans blir vi starka.

Följ utvecklingen på www.tobaksfakta.se!

Yrkesföreningar 
mot Tobak
för hälsans skull

Tobak är ett av de största hoten mot människors 

hälsa. Välkommen att delta i debatten, bli upp-

daterad och växa i din yrkesroll!

Vi organiserar läkare, tandvård, sjuksköterskor, 

lärare, psykologer, socionomer och folkhälso-

vetare.

www.tobaccoorhealthsweden.org

Våra föreningars syften är att – enskilt eller 
i samarbete med andra –

påverka kunskap, medvetenhet och 

handling i egna yrkesgrupper

informera beslutsfattare och allmänhet 

om tobaksfrågans alla aspekter

ututveckla informations- och utbildnings-

material

stödja lokalt, regionalt och nationellt 

tobaksförebyggande arbete

delta i internationellt tobaksföre-

byggande samarbete



Som medlem i en av våra yrkesföreningar får 
du ett kontaktnät och kontinuerlig information 
som du och dina arbetskamrater kan använda 

för att arbeta tobakspreventivt.

Genom ditt medlemskap bidrar du till det 
ideella arbetet för ett rökfritt Sverige.

Ekonomiskt stöd erhålls från Folkhälso-

mmyndigheten

Du blir rustad att arbeta med och diskutera 
tobaksfrågor i din närmiljö. I din yrkesroll 
hittar du bra kunskap och argument hos någon 

av våra fem föreningar. Yrkesföreningar mot 

Tobak utgör vårt gemensamma kansli.

Gå in på våra webbsidor för att läsa mer om 

vår verksamhet och för att bli medlem.

www.psykologermottobak.orgwww.tandvardmottobak.org www.lararemottobak.sewww.nursesagainsttobacco.orgwww.doctorsagainsttobacco.org

Visste du att... info@ymtkansli.org 
08-6698158

...varje dag dör 32 personer i Sverige som en följd av rökning. 
Ta ställning - säg stopp! Bli medlem i en yrkesförening mot tobak

Var med och skapa ett friskare Sverige


