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Inledning 
”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. Det ena ledde till det andra och i februari 1992 bildades Läkare mot Tobak, 

den första av dagens fem i Yrkesföreningar mot Tobak. 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. 
 

Samarbete ger resultat 

Yrkesföreningarna har sedan bildandet arbetat för att öka de egna yrkeskårernas 

tobaksengagemang och –kunskap. Samtidigt  arbetar de opinionsbildande i 

samhället i övrigt. Samverkan 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. 

  2013 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 de egna yrkesförbunden och facken är en annan viktig del av 

yrkesföreningarnas arbete. 

  På de följande sidorna berättar varje förening kort om sin historia. 
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Från tobakslag till Tobacco Endgame 
Läkare mot Tobak (LmT) bildades i februari 1992 på Svenska Läkaresällskapet, i 

frustration över att Sverige saknade en tobakslag. Röster hade höjts för att läkare 

måste ta öppen ställning mot tobaken. Den första uppgiften var att förmå 

regeringen att lägga förslag och sedan få riksdagen att besluta om en tobakslag. 

LmT bidrog med intensiv bearbetning av politiker och media, bl.a. med en 

tobaksutställning i riksdagshuset och 1993/1994 fick Sverige sin första tobakslag.  

  Under tiden hade fler yrkesföreningar bildats för att arbeta mot tobaken och 

Folkhälsoinstitutet finansierade ett gemensamt kansli för LmT och övriga 

föreningar. LmT stöddes också av Cancerfonden och Hjärt-Lungfonden som under 

1990-talet var aktiva för prevention. Det stora Stockholmslandstinget byggde 

samtidigt kraftfullt ut sina tobaksförebyggande åtgärder till nytta för vår kamp. 

Under mottot ”Tobaksfrågan ska lösas på politikernas bord och inte på 

operationsbordet”, bedrev LmT lobbyarbete via media och via de personliga 

kontakterna med politiker i riksdag, landsting och regioner. 

 

Viktigt mobilisera läkarkåren 

Arbetet med att mobilisera läkarkåren var lika viktigt. LmT har arrangerat symposier 

och montrar och ofta samordnat hela s.k. hälsotorg vid samtliga Medicinska 

Läkarstämmor sedan 1991. LmT har också medverkat till att utforma och analysera 

enkätundersökningar beträffande läkares egna tobaksvanor liksom av deras 

kunskaper om tobak. Erfarenheten har visat att fortbildning är nödvändig och 

kunskapsspridning via organisationer, konferenser, föreläsningar, fackpress, foldrar 

och broschyrer har varit viktiga.  
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  LmT har också bidragit till att förse myndigheter med den evidens som behövs för 

att författa kunskapsöversikter, behandlingsstrategier och allmänna riktlinjer då det 

gäller tobaksbruket. LmT har inspirerat till att ”rökfria operationer” blivit en naturlig 

del av behandlingen vid planerade och vissa akuta operationer.  

  LmT menar att det viktigaste av allt är att man i Sverige börjar arbeta ”uppströms” 

med tobaksfrågan i stället för ”nedströms”, då sjukdomarna i förfärande 

utsträckning är obotliga. Därav följer att man även i utbildningen måste arbeta 

”uppströms” och förse blivande läkare med kunskaper om hur det verkligen förhåller 

sig med tobakens skadeverkningar. Därför har LmT även engagerat sig i 

grundutbildningar och i det aktuella förslaget till ny läkarutbildning.  

 

Internationella kontakter  

Det internationella arbetet är en viktig källa till utveckling. LmT deltar ofta i  

internationella konferenser. Vi har också arrangerat några världskonferenser 

genom åren. Eftersom mycket av den svenska tobakslagstiftningen i dag beslutas 

på EU-nivå har deltagandet i samarbetsorganisationen ENSP och i EU-

kommissionens vetenskapliga rapporter varit viktiga.  

 

Dags att fasa ut rökningen 

Sedan 2011 har projektet ”Tobacco Endgame – Rökfritt Sverige 2025” varit ett av 

de allra viktigaste målen för vår verksamhet. Tobacco Endgame bygger på att det 

är den rökta tobaken som är den bevisat mest skadliga och att det särskilt är 

cigarettrökningen som dödar 12 000 svenskar varje år. Målet är att andelen 

dagligrökare ska vara mindre än 5 % år 2025. Det handlar då om att samla 

beslutsfattare och organisationer kring denna fråga. Då detta skrivs har Tobacco 

Endgame regeringens, landstingen och regionernas plus 150 andra viktiga 

organisationers stöd.    
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Framgångar och nya utmaningar 
Sjuksköterskorna – vårdens största yrkesgrupp – är en grundpelare för att kunna 

förebygga, upptäcka och behandla ohälsosamma levnadsvanor. Sjuksköterskor 

mot Tobak (SmT) bildades 1992, i medvetande om den stora och delvis outnyttjade 

potential för tobaksförebyggande arbete som fanns inom professionen. 

Uppbyggnaden av paraplyorganisationen Yrkesföreningar mot Tobak – med stöd 

av dåvarande Folkhälsoinstitutet – blev startskottet för samverkan med andra 

professioner. Inledningsvis riktades aktiviteterna till politikerna för att få igenom en 

tobakslag i Sverige. Vi var bland annat med och genomförde spektakulära 

demonstrationer, tog personliga kontakter med politiker och medverkade till en 

tobaksutställning i riksdagshuset.  

  

Föreningen växte snabbt  

Framgången lät inte vänta på sig och SmT intensifierade sin medlemsrekrytering. 

Den underlättades av att styrelsemedlemmarna hade olika specialistutbildningar, 

var spridda över landet och hade tjänster som tillät att styrelseuppdraget kunde 

integreras i arbetet. Snart fanns kontaktpersoner för föreningen i alla län. 

Kontaktpersonerna kunde förmedla nyhetsbrev ut i sina nätverk och arrangera 

utbildningsdagar med stöd av föreningen.  

  Som riksförening i Vårdförbundet utsågs SmT till expertorgan i tobaksfrågor inom 

ICN (International Council of Nurses). Engagemanget sträckte sig nu utanför 

landets gränser och med bidrag från EU stod föreningen värd för konferensen 

European Nurses and Midwifes against tobacco (ENMAT) på Lidingö utanför 

Stockholm år 2000.  

  Åren 1998 och 2006 medverkade föreningen i kartläggning av tobaksvanor, 

kunskap och attityder till tobak hos Vårdförbundets medlemmar. Resultatet 

föranledde förbundet att ta fram kunskapsunderlag om rökfri policy och behandling 
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av tobaksberoende. I SmT:s regi erbjöds också tobaksavvänjning under parollen 

”Sjuksköterskor hjälper sjuksköterskor att bli tobaksfria”. Den omfattade ett 

kostnadsfritt 5-dygnsinternat som har arrangerats vid fem tillfällen och som från 

2018 blir ett medlemserbjudande hos Vårdförbundet.  En utvärdering av metoden 

visar i långtidsuppföljning en hög andel tobaksfria och ökad motivation hos 

deltagarna att stödja patienter i tobaksavvänjning.  

  SmT tog även tidigt initiativ till en kartläggning av undervisning om tobak och 

tobaksavvänjning i grundutbildning till sjuksköterska. Den genomfördes 2004 på 

landets dåvarande 27 vårdhögskolor och visade på stora brister.  

  Föreningens medlemmar anlitades som experter vid bl.a. framtagandet av 

Socialstyrelsen riktlinjer för hälsofrämjande metoder som kom 2011. Detta ledde 

också till ett samarbete med Svensk sjuksköterskeförening och 

Barnmorskeförbundet om implementering av riktlinjerna.  

  I samverkan med systerorganisationerna Läkare, Tandvård respektive Psykologer 

mot Tobak utvecklades en nationell standardiserad utbildning till diplomerad 

tobaksavvänjare. Den blev betydelsefull vid uppbyggnaden av 

specialistmottagningar i vården för bl.a. astma- och KOL-patienter. Genom 

införandet av rökfria operationer fick också slutenvården behov av utbildning i 

rökavvänjning. Under 2016 gjorde Yrkesföreningar mot Tobak en 

enkätundersökning som visade att 80% av landets diplomerade tobaksavvänjare 

var sjuksköterskor, distriktssköterskor och barnmorskor.  

  Föreningen har genom åren även delat ut stipendier och diplom för arbete mot 

tobak till sina medlemmar.   

 

Vill nå dem som röker mest 
Mycket har åstadkommits, men utmaningar finns kvar, det gäller att nå de grupper 

som röker mest. Många av dem träffar sjuksköterskan i sin yrkesroll och kan i det 

personliga mötet på många olika arenor påverka människors livsstil med hjälp av 

evidensbaserade metoder. Sjuksköterskor mot Tobak vill fortsatt ge stöd och 

inspiration i arbetet för att nå målet om ett Rökfritt Sverige 2025. 
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Målmedvetet informations- och 

opinionsarbete 
Tandvårdens personal träffar hela befolkningen regelbundet på individnivå och är 

en kraftfull men delvis underutnyttjad resurs i folkhälsoarbetet. Tandvård mot Tobak 

bildades 1992, och har sedan dess verkat för att tobaksfrågan kontinuerligt ska 

lyftas både på individnivå i behandlingsstolen och på den breda samhällsnivån.  

  Inledningsvis förstärkte vi det avgörande nationella lobbyarbetet som resulterade i 

en tobakslag och senare beslutet om rökfria serveringar. Utbytet med det 

internationella tandläkarförbundet FDI, var under 90-talet också intensiva. Viktiga 

kontakter knöts och bidrog till en klar medvetenhet om tobaksfrågan i hela den 

internationella tandvårdskåren. Även vid revideringen av EU:s tobaksproduktdirektiv 

fanns TmT med i Bryssel och träffade våra svenska delegater i parlamentet.  

 

Kunskapsspridning på många arenor 
Vi sprider kunskap om viktiga tobaksfrågor på mässor och konferenser och även på 

våra tandvårdsutbildningar. Vi har haft en monter på samtliga Odontologiska 

Riksstämmor sedan starten, och vi har egna seminarier med publikdragande namn. 

I begynnelsen tittade mässbesökare lite förvånat och sa att de själva inte rökte, 

men nu stannar de till eftersom de känner till oss, och beskriver hur de självklart 

arbetar med tobak på olika sätt. Även vid andra konferenser för tandvården 

närvarar vi. På Tandsköterskekonvent, Tandhygienistdagar, Barntandvårdsdagar 

m.m. är vi självklara och välkända. Under senare år sprids vårt budskap kraftfullt 

via sociala medier, facebook inte minst, med ibland upp till 3000 delningar på ett 

inlägg.  
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  Under politikerveckan i Almedalen har vi haft seminarier själva eller tillsammans 

med de andra i Yrkesföreningar mot Tobak sedan 2008.  Vi samarbetar 

kontinuerligt och intensivt.  

  Ungdomsarbetet är en viktig del och vi får mer och mer gehör för olika 

kontraktsmetoder i samarbete med skolan. Vetenskapligt belägg finns för att 

tandvårdens medverkan med kunskapsspridning och uppföljning på individnivå är 

avgörande för resultatet. 

  I vuxentandvården erbjuder vi ”Enkla råd om Tobak”, en samtalsmanual för 

vårdgivare. Detta material togs fram som ett resultat av ett regeringsuppdrag till 

tandvården 2011, som TmT var aktivt drivande till.  

  Ytterligare en viktig fråga för oss är att informera om att det är kostnadseffektivt 

och framgångsrikt att erbjuda tobaksavvänjning inom tandvården, till samma 

patientkostnad som inom primärvården. Det har på de ställen det genomförts visat 

på mycket goda resultat. Det är en stor fördel för landstingen att låta medel till 

avvänjningsbehandling gå till kliniker där patienter som blir motiverade att sluta 

använda tobak omedelbart får hjälp av vårdgivare de redan känner. Ofta rör det sig 

om patienter som inte har några kroppsliga symtom av tobaksanvändning och inte 

har kontakt med vården, men blir oroliga för att tappa tänderna.  

 

Politiskt arbete är nödvändigt 
Tandvårdens ledare har god förståelse för tobaksfrågans hela vidd. TmT har fått 

aktivt stöd för våra enkäter om attityder och kunskap om tobak till tandvårdens 

personal vi skickat ut vart femte år sedan start. 

 

I framtiden vill vi fördjupa utbildningsinsatserna bland studenter med fokus på hälsa 

och tandhälsa, men även opinionsbildning och kunskapsspridning i linje med 

Agenda 2030-arbetet och intentioner kring ”Icke smittsamma sjukdomar” NCD. Vårt 

gemensamma projekt Tobacco Endgame – Rökfritt Sverige 2025 får utväxling! 
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För tobaksfri skoltid och framtid 
 
Lärare mot Tobak bildades 1994. När skolan kommunaliserades försvann 

länsskolnämnderna som hade haft ansvar för fortbildning av skolans personal. För 

att inte allt tobaksförebyggande arbete skulle hamna på skolsköterskans bord, för 

att fler skulle vara involverade, bildades Lärare mot Tobak.  

  Tillsammans med de övriga föreinngarna i YMT deltog vi även i arbetet för en 

tobakslag  och rökfria serveringar.  

  På  internationella konferenserna har vi väckt uppmärksamhet  eftersom vi är den 

enda organisationen som representerar skolan. I dag är vi medlemmar av 

European Network for Smoking Prevention, ENSP. 

  Här är några exempel på vårt arbete under drygt 20 verksamhetsår: 

 

Fortbildning för skolpersonal ovh lärarstudenter:  Under flera år genomförde vi 

kurser om olika aspekter på  tobaksfrågan  För att nå lärare och skolledare har vi 

deltagit på  Skolforum, Nordiska skolledar-kongressen , Växjömässan och Bok & 

Bibliotek. 

Kartläggning av lärare och skolledares tobaksvanor: 2010-2011 genomförde 

LärmT en enkät som bl.a. visade att tobaksbruk var en besvärande arbetsmiljöfråga 

och att personalen oroade sig för eleernas hälsa.  

Arbete mot tobaksreklam och för exponeringsförbud: På LUFT-konferensen 

1996 startades ett upprop för att handeln skulle sluta sälja tobak. LärmT arbetade 

sedan intensivt med detta upprop på olika sätt under lång tid och övriga YmT-

föreningar och andra frivilligorganisationer anslöt sig.  

  Medlemmar i LärmT har kommunicerat med Skansens Tobaksmuseum bl.a. för att 

museets utställning behövde uppdateras med information om tobakens skadlighet. 

Efter påpekande 1997 upphörde gratisutdelningen av snus.   
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  2005 anmälde LärmT snusreklam i SAS flygtidning Scanorama till KO. Det 

medförde att Scanorama upphörde med all snusreklam.  

Att lyfta tobaksfrågan i kommunerna: Då skolan är kommunal är det viktigt att nå 

beslutsfattare inom kommunen för att lyfta frågan om tobaksfri arbetstid för elever 

och anställda. Sedan 2007 har LärmT informerat vid de kommun- och 

landstingsdagar som alla partier har en gång om året.  

  Tillsammans med Psykologer mot Tobak genomfördes 2015 också en enkät till 

kommunerna om tobaksfri/rökfri arbetstid/skoltid. 

Tobaksfria pensionsfonder/investeringar: Sedan 2014 arbetar LärmT för 

tobaksfria pensionsfonder och investeringar. Genom stöd av organisationen 

Tobacco Free Portfolios sålde 4:e AP-fonden sitt tobaksinnehav och allt fler privata 

investerare gör detsamma. 

Övrig opinionsbildning: LärmT har jobbat med opinionsbildning i stort och smått. 

En minnesvärd händelse var demonstrationen utanför Swedish Matchs 

bolagsstämma 1997 I samarbete med andra tobaksförebyggande organisationer.  

  Under flera år, med början 2006, har LärmT också deltagit under politikerveckan i 

Almedalen.  

Projekt : 1999-2001 genomfördes tillsammans med LmT ”Äggprojektet” som 

handlade om fertilitet och rökning. Projektet riktade sig till gymnasieungdomar.  

  1999 producerades ett utbildningsprogrammet “Eldsjälar mot tobak” i samarbete 

med Utbildningsradion och 2001 deltog vi, genom Lisa Hjälm, i planeringen av 

Utbildningsradions program Ramp.  

  1999-2001 fick LärmT pengar för att driva projektet ”Förebilder mot tobak”. Under 

projektet reste f.d. Fröken Sverige, Victoria Lagerström, och medieprofilen Peter 

Siepen från Z-TV runt på en skolturné i hela Sverige, där de tog upp 

tobaksindustrins arbetsmetoder och passiv rökning/rökfria restauranger. 

 

  Lärare mot Tobak arbetar för att skolans personal ska vara välinformerad och 

känna sig trygg i tobaksfrågan samt att skolan ska vara en hälsofrämjande miljö för 

elever och personal. Som en röd tråd har arbete för hållbar utveckling funnits med. 

Behovet av lagstiftning som stödjer skolans arbete finns alltjämt. 
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17 år av bred kunskapsspridning 

Föreningen Psykologer, socionomer och folkhälsovetare mot Tobak bildades år 

2000, den femte under Yrkesföreningar mot Tobaks paraply. PmT har sedan dess 

bidragit med kunskapsstöd till myndigheter som WHO, regeringens ANDT-råd, 

Folkhälsomyndigheten, Kriminalvården, Statens institutionsstyrelse och norska 

Helsedirektoratet. PmT har samarbetat med Socialstyrelsen och stött tillkomsten 

och implementeringen av de nationella riktlinjena för sjukdomsförebyggande 

metoder. Vi har även gett kunskapsstöd till Sveriges kommuner och Landsting och 

stödjer kontinuerligt professionella i landsting, kommuner och organisationer. Andra 

målgrupper för vår kunskapsspridning är egna medlemmar och allmänheten.  

  Vi har etablerat en expertroll som gör att styrelsemedlemmar återkommande 

intervjuas i tv, radio och tryckt media. PmT har även publicerat ett nationellt 

nyhetsbrev. PmT:s hemsida är en nationell resurs för information om praktiskt 

tobakspreventivt arbete, med närmare 100 000 besök om året.   

  Några axplock ur vår verksamhet: 

 

• PmT har deltagit aktivt i YmT:s opinionsbildning, bland annat i arbetet med 

Rökfria serveringar och de senaste åren i projektet Tobacco Endgame – 

Rökfritt Sverige 2025. 

• Styrelsen har medverkat med symposier, föredrag och montrar på 

Psykologidagarna, Socionomdagarna, Skolkuratorsdagar, Drogfokus, LUFT-

konferenserna, Almedalsveckorna, Psykiatrikongressen, Medicinska 

Riksstämman, Europeiska konferensen Tobacco or Health, 
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Världskonferensen Tobacco or Health, European Network for Smoking 

Prevention och kommundagar.  

• PmT har arrangerat kurser i tobaksavvänjning och studiedagar för 

medlemmar, samt ett sluta-röka-internat för socionomer och psykologer. 

•  PmT har specialiserat sig på rådgivning och tobaksavvänjning för utsatta 

grupper. Kunskapsöversikten ”Rådgivning och tobaksavvänjning i psykiatri, 

beroendevård och socialtjänst” publicerades första gången 2005 och har 

2017 kompletterats med en webbutbildning. Föreningen har gjort flera större 

utbildningsinsatser riktade till psykiatri och socialtjänst. Under 2015-2016 

genomfördes en enkätundersökning om tobakspolicy i psykiatrin och 

återrapporterades till landstingen. 

• PmT är initiativtagare och samordnare för ett omfattande och gediget arbete 

inom YmT med diplomering av utbildningar i tobaksavvänjning som nu 

omfattar alla utbildare i landet. PmT ansvarar för information och årliga 

fortbildningstillfällen. Under 2016-2017 genomförs ett projekt med 

kvalitetssäkring av diplomutbildningar genom besök och medlyssning på 

plats hos alla.  

• PmT har arrangerat tre nationella konferenser om tobaksavvänjning och fyra 

kampanjer om tobaksavvänjning och tobaksprevention genom bilagor i 

Aftonbladet och Dagens Nyheter.   

• PmT har producerat ett stort antal informationsmaterial, vägledningar, 

kunskapsöversikter om tobaksprevention, tobaksavvänjning och 

förebyggande ungdomsarbete för nationell användning.  

• PmT har drivit ett flertal ANDT-projekt, t.ex. ”Kraftsamling rökfria skolgårdar”, 

”Förebygga tobaksbruk genom tandvården”, ”Utbildningar i tobaksprevention 

för ungdomsmottagningar och elevhälsa” och ”Rökavvänjning via mobilapp 

för ungdomar”, som 2014 resulterade i app:en Fimpaaa!. 

• 2015 genomförde PmT en enkätundersökning till kommunerna om 

kommunens tobakspolicyi samarbete med Lärare mot Tobak. 

• PmT har inrättat en stipendiefond för unga, med årliga stipendier från och 

med 2016.  


