
Inbjudan till Tobaksutbildning i Stockholm!!
Alla tandvårdsstudenter på samtliga utbildningar i Sverige inbjudes till 
utbildning i Tobaksprevention.!!
Tandvård mot Tobak har vid ett flertal tillfällen givit denna populära kurs, 
och nu är det dax igen! Studenter på tandläkarprogrammet, 

tandhygienistprogrammet och tandsköterskeutbildningar är hjärtligt välkomna. Lärare och 
övriga intresserade kan i mån av plats få deltaga till självkostnadspris och logi i egen regi.!
Alla som deltar får ett kursdiplom och en brosch med tandvård mot tobaks logga. Det ska 
synas i den kliniska verksamheten att du är specialutbildad.!!
Plats: Zinkensdamms Vandrarhem i Stockholm!!
Tid: Fredaglunch till lördaglunch 18-19 oktober 2013!!
Kostnad: Tandvård mot Tobak bjuder på resa, mat och logi i flerbäddsrum samt själva 
utbildningen. Vi får bidrag från Statens Folkhälsoinstitut, som gärna ser att vi prioriterar 
utbildning till alla våra studenter.!!
Program:!
11.30-12.00 Välkommen! Registrering !
! ! Lena Sjöberg, ordf Tandvård mot Tobak!!
12.00-13.00 Lunch! !!
13.00-13.45 Tobak - historia, skador och politik!
! ! Göran Boëthius. Med dr docent, lungläkare !
! ! Ordf Tankesmedjan Tobaksfakta!!
13.45-14.30 Tobak - sjukdomar, beroendet och läkemedel för avvänjning!

Hans Gilljam, MD professor, Karolinska Institutet, Inst för folkhälsovetenskap!!
14.30-14.50 Kaffe!!
14.50-15.20 !Så drabbas munnen när du röker!
! ! Jan Bergström, odont. dr, professor emeritus, Karolinska Institutet, ! !
! Odontologiska fakulteten Huddinge!!
15.20-15.50 !Så drabbas munnen av snuset!
! ! Seppo Wickholm, odont lic, fd medical advisor Pfizer.!!
16.00-17.00 Tobakens barn. Så ser det ut i odlingsländerna.!
!           Non Smoking Generation! !!
19.00 Middag på Zinkensdamms Vandrarhem!!!!!!!



Lördag:!!
08.30-09.00 Samtalsmetodik. !
! ! Eva Hedman, leg tandhyg, odont dr, Uppsala läns landsting!!
09.00-09.30 !Sluta Röka Linjen – på tele och webb!
! ! Maria Rankka, leg tandl, Sluta Röka Linjen!!
09.30-10.00 Kaffe!!
10.00-11.00 !Så ser den kliniska vardagen ut. I 
landstinget och på kliniken. 
Regeringsuppdraget om ”Enkla råd om tobak” 
ska snart rapporteras !
Så jobbar du i teamet kring tobaken!
Birgitta Enmark, leg tandhyg, tobaksansvarig 
inom Landstinget  Gävleborg!!
11.00-12.00 Så jobbar organisationen 
Tandvård mot tobak. Detta händer nationellt 
och internationellt. Hur ser 
tobaksundervisningen ut? Hur vill vi ha det? 
Vad kan vi göra? !
Utdelning av diplom !!
12.00-13.00 Lunch!!
Välkommen med din anmälan till kansliet senast 22 september på mailadressen till 
kansliet, eller per post, med motivering varför det verkar intressant. Vi vill dessutom gärna 
att alla berättar hur undervisningen ser ut på just er utbildning. !
Tyvärr är antalet platser begränsat, men vi försöker få en så stor nationell spridning som 
möjligt, samt spridning mellan utbildningarna. !
Marianne Roos på kansliet hör av sig till er och vi hjälps åt med att boka resor. Var och en 
tar med sig lakan och handduk. !!
Vänliga hälsningar!!
Lena Sjöberg!
leg tandl, ordf Tandvård mot Tobak!
info@ymtkansli.org!
Box 4180!
102 64 Stockholm!
08 669 81 58!
070 663 68 34!
! !
Anmälan:!
Namn: !
Adress:!
Telefon:!
mailadress:!
Utbildningsort, program: !
Hur ser tobaksutbildningen ut hos oss: !
Motivering varför jag vill gå utbildningen:


