
rkesföreningar mot Tobak
kan se bakåt på framgångsri-
ka år av tobakspreventivt

arbete, lobbying och opinionsar-
bete. 

De som varit med vet hur det
var när föreningarna startade –
rökridåerna var lika täta som för-
ståelsen för frågan var låg. Nu vet
vi att opinionen för tobaksfrihet
är stor och att den växer. Det går
som en löpeld i världen – det är
farligt att röka. Krogarna blir rök-
fria i land efter land. På sjukhus
blir komplikationerna färre om
rökaren kan vara rökfri i samband
med operation. Barn ska skyddas
mot passiv rök. 

TOBAKSINDUSTRIN ser nya mål-
grupper och nya marknader – dvs
kvinnor och barn i u-länder.
Tobak är fortfarande en av de
vanligaste orsakerna till sjukdom
och för tidig död – och  tobaksin-
dustrin kommer fortfarande
undan tack vare politisk okun-
skap och feghet. 

YRKESFÖRENINGARNA MOT TOBAK har alla skäl att lägga in en
högre växel. Vi bör inspirera våra kollegor och professioner att
återigen ställa sig på barrikaderna och slåss mot tobaksbruket.
Kräva ett beslut om utfasning av tobak till ett bestämt årtal.  Vi
kan och skall väcka frågan lokalt, regionalt och nationellt. 

ATT I SITT DAGLIGA värv ha tobaksproblematiken för ögonen och
påverka och inspirera patienter, klienter och elever ingår i våra
yrken och i uppdraget att arbeta hälsofrämjande. I en utvecklad
ambition är det angeläget att genomföra utbildningsinsatser för
att uppdatera  alla inom professionerna. 

Vi kan alla gräva där vi står! Vi kan delta i samhällsdebatten,
skriva insändare i dagspress och medlemstidningar, påverka
ansvariga för grundutbildningen och propagera för efterutbild-
ning i tobaksavvänjning t ex. Mycket av detta har vi gjort men
måste göras igen och oftare! 

NÄR VI TRÄFFADES i Visby på
LUFT sa en känd journalist att vi
borde liera oss med varsin journa-
list. En allierad i medievärlden
som med jämna mellanrum och
på olika sätt belyser tobakspro-
blemet. Detta var ett klokt råd!
Hur tänker vi följa det?

POLITIKER ÄR NÖDVÄNDIGA att
samarbeta och samverka med.
Att ge underlag till motioner och
föra samtal med riksdagspolitiker
på respektive landskapsbänkar
gagnar vårt arbete. Inför kom-
mande val är det ett naturligt till-
fälle att engagera alla på valbar
plats på alla nivåer att lova gott
tobaksarbete, och när de sedan är
invalda påminna om löftet och
ställningstagandet innan valet.  

I ALMEDALEN TRÄFFADES de olika
vård- och lärarorganisationerna
för att inleda diskussion om just
Tobacco Endgame. Vi – de ideel-
la föreningarna – behöver ha med
dem i kravet att regeringen växlar
upp arbetet i enlighet med

WHO:s tobakskonvention. Det är frågan om idogt arbete med
artiklarna i konventionen med fokus på tobaksavvänjning, utvid-
gade rökfria miljöer, prisökning, varningsbilder, neutrala paket
och dold försäljning. 

ANDRA LÄNDER KAN, Sverige måste kunna bättre. En av våra rol-
ler är att påverka politiker att våga fatta de rätta besluten! Beslut
fattas när opinionen är tillräckligt stark och här kan yrkesföre-
ningarna – gemensamt och var för sig – göra effektiva insatser! 

Per Haglind
Ordförande

Yrkesföreningar mot Tobak

tobak
ELLER

hälsa
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Omkring en femtedel av männen och en knapp procent av
kvinnorna i Sverige snusade 1992. För männens del är andelen
snusare idag ungefär densamma som för 20 år sedan (18 pro-
cent 2011). Bland de svenska kvinnorna har snusandet ökat till
3 procent.
Källor: Statistiska centralbyrån: Undersökningar om levnadsvanor,

Statens folkhälsoinstitut: Nationella folkhälsoenkäten

To b a k s f a k t a
År 1992 (när de första organisationerna i Yrkesföreningar mot
Tobak bildades) rökte drygt 25 procent av männen (16-64 år) i
Sverige och omkring 28 procent av kvinnorna. Männen hade
minskat sin rökning sedan mitten av 1960-talet, kvinnorna sedan
början av 1980-talet. Idag (2011) röker 10 procent av männen
och 11 procent av kvinnorna.

20 års 
framgångsrik kamp

– och den måste 
fortsätta!

Y
Nyhetsbrev från Yrkesföreningar mot Tobak 
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I år är det två decennier
sedan Yrkesföreningar mot
Tobak började växa fram.
Läkare mot Tobak,Tandvård
mot Tobak och
Sjuksköterskor mot Tobak
bildades under loppet av
några händelserika månader
1992.

– Jag tänker tillbaka på yrkes-
föreningarnas start och de första
åren med ett leende. Vi var ett
gäng pionjärer och vi visste att vi
hade rätt. Det var så kul att
jobba tillsammans! säger Erik
Uhrbom, övertandläkare och
tobakspreventiv eldsjäl, tillika
Tandvård mot Tobaks första
ordförande.

Ett jubileumsår lockar till att
lyfta blicken och både se vad
som har åstadkommits och
spana framåt mot nya utma-
ningar. De tjugo år som gått
sedan de första föreningarna i
YmT-familjen föddes har varit
fyllda av ett målmedvetet och
framgångsrikt arbete för att
minska tobaksbruket. Ett viktigt
verktyg har varit att förändra
attityderna till rökning och snu-
sande.

– Vem hade kunnat tro i bör-

jan av 1990-talet att vi skulle
lyckas få rökfritt på krogen och i
väldigt många andra offentliga
miljöer? säger Erik Uhrbom.

Hans eget engagemang i
tobaksfrågan tog form när hans
rökande svärfar dog i lungcan-
cer. När Cancerfonden 1986
utannonserade anslag till sats-
ningar på
nya meto-
der för att
m i n s k a
tobaksbru-
ket, såg
E r i k
Uhrbom en
möjl ighet
att börja
u t v e c k l a
tobaksprevention inom tandvår-
dens ram.  Som parodontolog
(specialist på tandlossningssjuk-
domar) var han väl medveten
om tobaksbrukets skadliga
effekter i munnen. Denna natur-
liga koppling mellan tobak och
munhälsa, tillsammans med
tandvårdens långa tradition av
förebyggande arbete, var en god
grund att bygga på. 

Under ett par år åkte han och
en medarbetare, finansierade av

Cancerfonden, land och rike
runt och utbildade tandvård-
spersonal. Tandhygienister,
tandläkare och tandsköterskor
lärde sig att fråga sina patienter
om tobaksvanor och att motive-
ra dem som rökte och snusade
att sluta.

– Vi utvecklade preven-
tionsmodellen själva. Idag kan
det tyckas självklart att man bör
ta tobaksanamnes, men det var
inte alls vanligt på den tiden.

I början fanns det ett kompakt
motstånd på många håll inom
tandvården mot att ”lägga sig i”
patienternas vanor. Och Erik
Uhrbom blev flera gånger utsatt
för personliga angrepp p.g.a. sitt
arbete för att få in det tobaks-
preventiva arbetet i tandvårds-
vardagen. Företrädare för den
rökvänliga organisationen
Smokepeace (sponsrad av to-
baksindustrin) angrep honom i
insändare i lokalpressen.

– DET VAR INTE ROLIGT när jag
märkte att mina barn for illa av
det där. Men vi höll fast vid vårt
arbete och vid att det inte hand-
lade om en moralfråga utan var
en hälsofråga. Så småningom
lade sig kritiken.

I slutet av 1980-talet och bör-
jan av 1990-talet fortsatte med-
vetenheten om rökningens skad-
lighet att spridas allt mer i sam-

hället. Det pågick också ett
intensivt arbete bland tobakspo-
litiskt engagerade tjänstemän
och politiker för att få fram en
särskild tobakslag. 1991 lade en
utredning fram ett betänkande
om en sammanhållen tobakslag.
År 1992 kom och antogs lagför-
slaget och året därpå trädde
Tobakslagen i kraft.

ÄVEN PÅ FLERA andra sätt var
1992 ett viktigt år för det tobaks-
förebyggande arbetet i Sverige.
Folkhälsoinstitutet startades och
kom att få en viktig roll som
sammanhållande kraft inom
tobakspreventionen. Och detta
var alltså också året då den väl-
kända tobakspreventiva profilen
Margaretha Haglund lyckades få
en grupp läkare att anta utma-
ningen ”när ska de svenska
läkarna komma till barrikader-
na? Vi behöver er!”.

Efter ett mer än fullsatt möte
på Läkarstämman om ”Tobak-
en, läkarna och verkligheten”
bildades Läkare mot Tobak i
februari.

– Jag var med vid deras
upptakt och tyckte det där med
en yrkesförening kring tobaks-
frågan var en fiffig grej. Vi
bestämde oss för att starta en
liknande förening för tandvårds-
personal och Göran Boëthius i
Läkare mot Tobak hjälpte oss,

Inrätta en ny särskild myndighet för folk-
hälsofrågor! Det föreslår Statens folkhäl-
soinstitut i sitt remissvar på Vård- och
omsorgsutredningens betänkande ”Gör
det enklare!” (SOU 2012:33).

Utredningen som lade sitt slutbetänkande
15 maj kom med följande förslag:

Lägg ned tolv myndigheter inom vård- och
hälsoområdet och ersätt dem med följande
fyra nya:

• Kunskapsmyndighet för hälsa, vård 
och omsorg

• Inspektionsmyndighet för hälsa, 
vård och omsorg

• Infrastrukturmyndighet för hälsa, 
vård och omsorg

• Myndighet för välfärdsstrategier

STATENS FOLKHÄLSOINSTITUT har ställt sig
positivt till bildandet av en ny inspek-
tionsmyndighet för hälso- och sjukvården
samt socialtjänsten. Däremot avstyrker folk-

hälsoinstitutet de delar av förslaget som
innebär att folkhälsofrågorna skulle få sam-
sas med andra vård-, hälso- och omsorgsfrå-
gor inom de nya myndigheter som utred-
ningen föreslår. Istället bör staten bilda en
ny kunskapsmyndighet för folkhälsa genom
att samorganisera verksamheter som idag
finns hos Statens folkhälsoinstitut, Smitt-
skyddsinstitutet och Socialstyrelsen, skriver
folkhälsoinstitutet i sitt yttrande till reger-
ingen: ”Det innebär att arbetet med att före-
bygga såväl smittsamma som icke-smittsam-
ma sjukdomar samordnas på ett sätt som är
väl etablerat i många andra länder. Förslaget
kommer att underlätta internationellt
samarbete och samordning och stärka
Sveriges position på den globala folkhälso-
kartan.”

REMISSTIDEN FÖR UTREDNINGENS förslag
gick ut den 21 september. Nu påbörjar social-
departementet behandlingen av remisserna. 

Ny handbok om 
tobaksavvänjning
�EN NY LÄROBOK om tobaksavvänj-
ning har nyligen getts ut av Student-
litteratur i samarbete med Psykologer
mot Tobak. Den heter Stödja patienter
att sluta röka och snusa och är skriven
av några av landets främsta experter på
tobaksavvänjning.

Stödja patienter att sluta röka och
snusa vänder sig till alla inom vård,
omsorg, beroendevård, socialt arbete,
tandvård, skola, apotek och arbetsliv
som vill motivera och stödja människor
till tobaksstopp, till studerande vid uni-
versitet och högskolor inom omvård-
nad, medicin och paramedicin samt till
verksamhetschefer, folkhälsoplanerare
och drogsamordnare i landsting,
länsstyrelser och kommuner.

Författarna finns alla i Psykologer
mot Tobaks styrelse. De är Barbro
Holm Ivarsson (red), Agneta
Hjalmarsson och Margareta Pantzar.

För 20 år sedan bildades de första yrkesföreningarna mot tobak 

”Vi var pionjärer och visste 
att vi hade rätt”

FHI föreslår ny myndighet för folkhälsa

Erik Uhrbom
– pionjär

Sid 2



Världen

Tjeckien anslöt sig genom
ratificering till den internatio-
nella Tobakskonventionen den
1 juni 2012. Därmed har 176
länder anslutit sig. I dessa bor
88 procent av världens befolk-
ning. 
�Källa: www.fctc.org

Oslo tingsrätt avgjorde i en
dom i september rättstvisten
om det norska exponerings-
förbudet för tobaksvaror. Den
norska staten hade stämts av
Philip Morris. Domstolen slog
fast att förbudet inte utgör
något handelshinder och
tobaksbolaget förlorade.
�Källa: www.tobaksfakta.se

EU-kommissionen kommer
i slutet av året med ett för-
slag till förnyat tobaksproduk-
tdirektiv. Den 12 september
publicerade Dagens Nyheter
uppgifter om att kommissio-
nen planerar att föreslå bl.a.
neutrala paket och förbud mot
export av alla typer av mun-
tobak.
�Källa: Dagens Nyheter

Australiens högsta domstol
slog 15 augusti fast att beslutet
om att införa neutrala ciga-
rettpaket inte strider mot
Australiens grundlagar, vilket
fyra tobaksbolag som stämt
staten hade hävdat. Nu kan
reformen träda i kraft den
1 december.�Källa:
www.tobaksfakta.se

Tonårspojkar som snusar
har större risk att börja röka
än jämnåriga pojkar som inte
snusar. Det visar en norsk
forskningsstudie som presen-
teras i en doktorsavhandling.
När pojkar som använde snus
i 16-årsåldern jämfördes med
pojkar som var tobaksfria i
samma ålder, såg forskarna att
snusande ökade risken för att
ha börjat röka (i kombination
med fortsatt snusande) i 19-
årsåldern. 
�Källa: Oslo universitet

För fjärde gången på tio år arrangerade
Sjuksköterskor mot Tobak i början av septem-
ber ett internat för tobaksavvänjning tillsam-
mans med Vårdförbundet.

Internatet var kostnadsfritt för deltagarna och
öppet för sjuksköterskor med starkt tobaksberoen-
de som hade stora problem att sluta röka eller snusa
på egen hand.

När internatet utannonserades i Vårdförbundets
tidning började intresseanmälningarna att strömma
in. Efter att 40 anmälningar kommit till de 18 plat-
serna, stängdes anmälan och arrangörerna besluta-
de utöka antalet platser med två.

– Det känns otroligt roligt att så många anmälde
sig. Det verkar som om informationen om de två
tidigare internaten har skapat ett stort intresse och
vi har redan underlag för fler avvänjningsveckor,
säger SmTs Yvonne Bergmark Bröske som ledde
internatet tillsammans med Mona Ringbjer och
Mona Wahlgren.

Den 2-7 september samlades 20 sjuksköterskor
(18 kvinnor och två män) på Pensionat Fridhem på

Gotland. Deltagarna hade valts ut genom intervju-
er. När de gick in genom pensionatets dörrar hade
de tagit steget att bli tobaksfria, målet för interna-
tet var att hjälpa dem att förbli tobaksfria.

Veckan fylldes av samtal baserade på metoden
Motiverande samtal och många olika aktiviteter
som yoga, målning, promenader och föreläsningar
om kost och fysisk aktivitet. Varje dag fick deltagar-
na ange sin grad av motivation att sluta och hur
starkt de trodde på sin förmåga att lyckas. Var och
en fick skriva ett brev till sig själv, som kommer att
skickas till deltagarna tre månader efter internatet
som ett stöd att hålla fast vid tobaksfriheten.
Deltagarna uppmuntrades också att bygga upp stra-
tegier för att kunna hantera abstinens och situa-
tioner där tobaken känns extra lockande.

De bildade även en sluten Facebookgrupp som nu
fungerar som ett forum där de stöttar varandra.

SmT kommer att följa deltagarna under ett år. I
januari 2013 planeras den första återsamlingen.

– Det här är ett fantastiskt sätt att jobba på. Det är
härligt att se att vi kan hjälpa så många att bli av
med sitt tobaksberoende. Och samtidigt lär vi oss
hela tiden en massa om tobaksavvänjning, säger
Yvonne Bergmark Bröske.

berättar Erik Uhrbom.
Tandvård mot Tobak bildades

i maj 1992 och Sjuksköterskor
mot Tobak i augusti. År 1994
inrättades paraplyorganisatio-
nen Yrkesföreningar mot Tobak.
Snart tillkom även Lärare mot
Tobak och Farmaci mot Tobak.
År 2000 bildades Psykologer
mot Tobak för tobakspreventivt
intresserade psykologer, socio-
nomer, beteendevetare och folk-
hälsovetare.

Erik Uhrbom var Tandvård
mot Tobaks ordförande i 12 år
som han blickar tillbaka på med
glädje:

– Vi visste att vi gjorde något
viktigt, vi samarbetade och
märkte att det gav resultat.
Ibland tog vi till okonventionel-
la metoder, som att demonstrera
klädda i vita rockar, och vi fick
bra genomslag i medierna.

– Det tobaksförebyggande
arbetet är inte klart förrän den
sista cigaretten har fimpats, men
visst är den stora reduktionen i
rökvanorna de senaste decenni-
erna en jätteframgång. Jag tror
att vi i YmT har bidragit en hel
del till denna framgång.

Att arbeta ideellt för tobaks-
frågan inom respektive yrkeskå-
rer visade sig effektivt, men har
även bjudit på svårigheter.
Begränsade resurser i form av
tid och pengar har varit, och är

fortfarande, det största hindret.
År 2011 tvingades Farmaci mot
Tobak att lägga ned sin förening
p.g.a. vikande medlemssiffror
och för hög arbetsbelastning på
kvarvarande aktiva, i kombina-
tion med att det ideella tobaks-
arbetet inte fick något utrymme
inom arbetstidens ram.

INOM SVENSKT NÄTVERK för
tobaksprevention samarbetade
YmT länge med andra ideella
organisationer på tobaksområ-
det. Organisationerna diskute-
rade under 2000-talet allt mer
hur samarbetet kring opini-
onsbildning i tobaksfrågan
kunde göras mer effektivt.
Svaret blev bildandet av
Tankesmedjan Tobaksfakta där
samtliga yrkesföreningar och en
rad andra organisationer är
medlemmar.

– Även om vi kommit en bra

bit på väg i det tobakspreventiva
arbetet så får vi inte slå oss till
ro. Vi måste hålla grytan kokan-
de hela tiden, säger Erik
Uhrbom.

– En svårighet idag är att kra-
ven på tobaksförebyggande
insatser inom t.ex. tandvården
inte är några nyheter längre.
När vi började var det vi hade
att säga ”fräscht” och fick myck-
et uppmärksamhet. Nu är det
kärvare att få fram våra budskap
i en verklighet där många fler
aktörer slåss om att märkas.

Erik Uhrbom följer engagerat
yrkesföreningarnas arbete för
att anpassa sig till nya resurs-
mässiga, organisatoriska och
samhälleliga villkor.

– Jag är full av beundran för
jobbet som yrkesföreningarna
gör och önskar dem lycka till av
hela mitt hjärta!

Demonstration utanför landstingshuset tillhör de opinonsbildan-
de aktiviter Yrkesföreningarna gjort genom åren.

Rekordstort intresse för 
SmTs internat
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ges ut av paraplyorganisationen Yrkesföre-
ningar mot Tobak (�www.ymtkansli.org) där
fem föreningar samarbetar för en tobaksfri
framtid.

Kansli:
Marianne Roos och Sara Sanchez Bengtsson
Tel: 08-669 81 58, fax: 08-669 81 65,
Besöksadress: Västgötagatan 2, plan 3
Postadress: Box 4180, 102 64 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.

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

Tobak eller Hälsa Yrkesföreningarna

�Tobakspreventivt nätverk i landsting
och regioner,TPLR, har möte i Norr-
köping den 1-2 oktober.

�Cannabis är en drog vars användning
har ett starkt samband med tobaks-
bruk. Den 12 oktober arrangeras en av
tre nationella konferenser om cannabis
av nationella cannabisnätverket i samar-
bete med Statens folkhälsoinstitut. Kon-
ferensen genomförs på Hotel Hilton i
Stockholm. Läs mer på www.fhi.se eller
www.cannabisnatverket.se

�Drogfokus 2012 arrangeras i Norr-
köping den 24 och 25 oktober. Det är
andra gången konferensen anordnas.
Konferensen vill inspirera, skapa dialog
och samverkan samt förmedla kunskap
om hälsofrämjande, förebyggande och
stödjande arbete kring alkohol, narkoti-
ka, dopning och tobak. Mer information
på  www.drogfokus.nu

�Lärare mot Tobak kommer att finnas
med på Skolforum. Måndagen 29 okto-
ber kl 9.30-9.50 hålls en kort föreläs-
ning på SO-torget: ”Tobak eller Hälsa-
skolans roll för att lyckas med nollvisio-
nen för tobaksbruk”.

�Läkare mot Tobak fyller 20 år och
firar med ett seminarium torsdagen den
8 november kl 17.00 - 19.00 på Sveriges
läkarförbund,Villagatan 5 i Stockholm.

�Tobaksavvänjning är temat för en
nationell konferens i Stockholm den 13-
14 november.Arrangörer är Psykologer
mot Tobak i samarbete med bl.a. Statens
folkhälsoinstitut. Platsen är Svenska
Läkaresällskapets lokaler på Klara Östra
Kyrkogata 10. Mer information på
www.fhi.se eller www.psykologermot-
tobak.org

�Odontologisk riksstämma arrangeras
på Svenska mässan i Göteborg 15-17
november.Tandvård mot Tobak medver-
kar med bl.a. en monter där man kan
underteckna uppropet om ett slutda-
tum för tobaksbruket – Tobacco
Endgame.

�Tobaksfri skoltid handlar det om vid
en nationell konferens på Clarion Hotel
i Stockholm den 22 november.
Arrangörer är Statens folkhälsoinstitut
och Skolverket. Mer information på
www.fhi.se

Givande
Almedalsvecka
Yrkesföreningar mot Tobak och dess med-
lemsföreningar var i somras som vanligt syn-
nerligen närvarande och aktiva under
Politikerveckan i Almedalen i Visby.

Strategin att både bjuda in till egna aktiviteter
och att delta i utvalda arrangemang som andra ord-
nar för att där företräda tobaksfrågan, visade sig
effektiv även i år. 

Ett viktigt möte var ett rundabordssamtal med
yrkes- och fackförbund för att väcka deras engage-
mang för opinionsbildning i tobaksfrågan. Göran
Boëthius skriver mer om detta här nedan.

Bland de seminarier som yrkesföreningarna
arrangerade, på egen hand eller tillsammans med
andra, fanns Lärare mot Tobaks ”Tobaksskräp på
marken och i luften. Hur effektiv har skräplagen
varit? Vilka är morgondagens rökfria miljöer?”.
Seminariet lyfte diskussionerna om den nya
skräplagens brister och om behovet av fler rökfria
miljöer. 

Tandvård mot Tobak arrangerade seminariet
”Tobaksprevention inom tandvården – skarpt
vapen i tobakskriget”. Temat var tandvårdens
unika möjligheter att motverka tobaksbruk.

Yrkesföreningarna medverkade också i Tanke-
smedjan Tobaksfaktas seminarium ”Barnens rätt
till ett tobaksfritt liv”. Det utgick från tanke-
smedjans pågående projekt om Tobakskonven-
tionen ur ett barnrättsperspektiv. 

”Vi måste ha våra ledare med oss!”
�OM VI I VÅRT opinionsbildande arbete inte alltid
och enbart behöver framtona som enskilda yrkes-
personer eller som frivilligorganisationer med ett
förväntat budskap borde resultatet bli bättre. Vi
ville därför passa på att i Almedalen inbjuda ledan-
de representanter för våra yrkes- och fackförbund
som ändå var på plats till ett första samtal om hur
våra professionella organisationer skulle kunna
engagera sig i opinionsbildningen. 

Till vår glädje deltog i detta samtal ledare för
Läkarförbundet, Läkaresällskapet och dess
Kandidatförening, Vårdförbundet, Tandläkar-
förbundet, Sjukgymnastförbundet, Dietistförbun-
det och från skolvärlden Skolledarförbundet,
Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund. 

Vi redogjorde kort för den strategi som
Tobakskonventionen drar upp och som i våra sin-
nen snart bör följas av ett nationellt beslut om en
utfasning av tobaksbruket till ett realistiskt årtal. Vi
uppfattade att deltagarna generellt stödde våra tan-
kar om vad som behöver göras. Vi överenskom att
varje part på hemmaplan börjar diskutera på vilket
sätt man konkret kan delta i opinionsbildningen 
– nya spännande samtal väntar i höst!

GÖRAN BOËTHIUS

LmT och Tankesmedjan Tobaksfakta  

�INGRID MOUM, som tidigare drev
det hälsopedagogiska centret Äventy-
ret Hälsan i Stockholm, går i pension
och vill att de fem tobaksutställningar
hon har kvar kommer till användning.
Sedan nedläggningen av Äventyret
Hälsan har hon producerat informa-
tionsmaterial om tobak och sålt ett
40-tal utställningar till olika organisa-
tioner runt om i Sverige. Nu lägger
hon ned verksamheten, men hoppas
att hitta några som är intresserade av

det material som är kvar
i lager. Det handlar om
en miniutställning. Hela
materialet får plats i en
bag och väger ca 5 kg.
En faktabakgrund till
materialets olika delar
ingår. 
För mer information:
Kontakta Ingrid Moum
på ingrid@aventyrethal-
san.se

Intresserad av en bärbar
tobaksutställning?

På gång
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