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rkesföreningar mot Tobak
befinner sig i en omvälvande
period. Vi har mycket på gång
och vi känner att vi har en allt större
funktion att fylla. Det är fortfarande
många som börjar använda tobak.
Dagligen ser vi patienter och elever
som fastnat i tobaksbruk, och får ytterligare kraft att arbeta mot tobak. Vi
samarbetar
med
Tankesmedjan
Tobaksfakta som vi var med och bildade för över ett år sedan, och samarbetet
utvecklas kontinuerligt. Vi inom YmT
fokuserar på vårt arbete med våra kollegor, fackförbund och andra aktörer
med våra olika yrkesförankringar.
Smedjan har den övergripande opinionsbildande och hälsopolitiska roll som
vi planerat.
SOCIALDEPARTEMENTET skriver i regler-

postadress! Skicka den till professionals@globalink.org
Om någon som saknar mailadress
skulle behöva få en utskrift av nyhetsbrevet skickad till sig, hjälper vi till.
FLER FÖRÄNDRINGAR? Ja, vi ser ju hur
tobaksarbetet runt om i världen växlar
upp, och fler länder inför striktare lagar
och restriktioner. Australiens unga
kvinnliga hälsominister är beundransvärd. Har hon tagit intryck av Gro
Harlem Bruntland? Vi som träffar
patienter och elever varje dag känner
oss mer och mer trygga i förhoppningen att kunna hålla med dem om att
tobak ska förbjudas. Den unga människa finns inte som, när det står klart vad
tobak ställer till med, både i miljöhänseende, ekonomiskt och hälsomässigt,
storögt frågar varför tobak är tillåtet.
Finland har satt stoppdatum för tobak
2040, och vi ska väl inte vara sämre?
Här har vi som vanligt en stor roll att
skapa opinion och förståelse för frågan.

Förändringar,
fokusering och
full fart framåt!

ingsbrevet till Statens folkhälsoinstitut
att 6 miljoner kronor ska användas till
preventiva insatser inom tobaksområdet. Det är en annan skrivning än tidigare då det stod att medlen
skulle användas till verksamhet hos organisationer inom tobaksområdet. Samtidigt krymper budgeten för varje organisation eftersom
vi blivit fler som ska dela på dessa 6 miljoner kronor.

VI SÄTTER FULL fart framåt och fokuserar på att använda våra medel
på absolut bästa sätt. Vi är vana vid att arbeta med knappa resurser.
Vi samlar våra medlemmar och hoppas vi blir fler. Om alla tusentals
läkare, sjuksköterskor, tandvårdsanställda, lärare, psykologer, socionomer och beteendevetare gick in som aktiva medlemmar skulle vi
få oanad styrka.
DEN MEST OMEDELBARA förändringen som ni läsare märker av de
nya ekonomiska förutsättningarna är att detta är det sista nummer
av nyhetsbrevet som utkommer i pappersform. Vi ska i fortsättningen utnyttja de digitala möjligheterna. Nyhetsbrevet Tobak eller
Hälsa kommer att publiceras som pdf-fil på YmTs hemsida och på
de fem medlemsföreningarnas respektive hemsidor. Nyhetsbrevet
kommer också att distribueras per e-post till alla medlemmar som
begärt att få en e-postprenumeration.
Det innebär att du som vill att Tobak eller Hälsa fortsättningsvis
ska landa i din mailbox så snart som möjligt ska meddela din e-

EUs arbete med Tobaksproduktdirektivet blir
klart i vår. Vi ser möjligheter att med styrka föra fram argument om
exponeringsförbud, varningsbilder, neutrala paket, förbud mot
smaktillsatser, höjda skatter, utvidgade rökfria miljöer. Allt för att få
effekt av det preventiva arbetet inom barn- och ungdomsgruppen
och stimulera till efterfrågan av avvänjningsbehandling.

VI FÅR HOPPAS ATT

DET ÄR KLOKA strategier för att rädda våra medmänniskor från
tobaksepidemin, helt inom ramen för Tobakskonventionen. Vi
inom yrkesföreningarna har hela befolkningen under våra vingars
beskydd. Alla skolbarn, alla tandvårdspatienter och alla som besöker hälso- och sjukvården. Vårt kontaktnät är heltäckande!
Nu kraftsamlar vi kring vår gemensamma tobaksfråga.

Hans Gilljam, Läkare mot Tobak
Mona Wahlgren, Sjuksköterskor mot Tobak
Lena Sjöberg, Tandvård mot Tobak
Ingrid Talu, Lärare mot Tobak
Barbro Holm Ivarsson, Psykologer mot Tobak

To b a k s f a k t a

To b a k s f a k t a

Rökningen fortsätter att minska i Sverige bland både män och
kvinnor. Även snusandet minskar. I fjol rökte dagligen 10 procent
av männen och 12 procent av kvinnorna i åldersgruppen 16-84
år. Andelen manliga snusare i åldersgruppen 16-84 var 18 procent 2011 och bland kvinnorna tre procent.

Rökfri arbetstid tillämpas från och med den 1 januari 2012 i
164 av Sveriges 290 kommuner.Ytterligare nio kommuner har
beslutat införa rökfri arbetstid vid olika tidpunkter under 2012,
2013 och 2014.

Källa: Nationella folkhälsoenkäten för 2011, Hälsa på lika villkor.

Källa: www.tobaksfakta.se

Sverige

Landstingsdirektören i
Gävleborgs läns landsting
går i ett brev ut till landstingets chefer och uppmanar dem
att ta upp rökfrågan med sin
personal. Bakgrunden är att
landstingsdirektören fått en
rad klagomål från allmänheten om att vårdpersonal luktar rök och att personal står
utanför sjukhusentrén i
Gävle och röker. Landstinget
har en tobaks-policy som bl a
innefattar rökfri arbetstid.
Källa: Gefle Dagblad
Två personer i Stockholm
som via en svensk webbutik
sålt snus till andra EU-länder
har åtalats vid Stockholms
tingsrätt för grov smuggling.
De har under tiden 1 augusti
2008 till 28 februari 2011 fört
ut 11 100 kilo snus. Det är en
försäljning som bryter mot
flera EU-direktiv och mot
den svenska förordningen
om förbud mot utförsel av
snus, 1994:1266.  Källa:
www.tobaksfakta.se
Försäljningen av smuggelcigaretter i Sverige fortsätter att minska. Både antalet
köpta smuggelcigaretter och
deras andel av den totala
konsumtionen går kraftigt
nedåt. Det visar en ny rapport. Mellan 2009 och 2010
minskade antalet sålda smuggelcigaretter från 95 miljoner
till 63 miljoner. Preliminära
siffror för 2011 års första nio
månader tyder på en fortsatt
minskning. Källa: Centrum för socialvetenskaplig
alkohol- och drogforskning.
Arbetet med att omvandla de nationella riktlinjerna
om sjukdomsförebyggande
metoder i hälso- och sjukvården till praktisk verklighet
drar nu igång. Alla landsting/regioner har utsett
ansvariga tjänstemän som
ska hålla i implementeringen
av riktlinjerna.

Debatten om nollvisionen tar fart
Yrkesföreningar mot Tobaks långsiktiga mål är
ett tobaksfritt Sverige. Länge har ett sådant
mål av de flesta betraktats som en ren utopi.
Men nu börjar allt fler samhällsdebattörer
kräva att liknande visioner ska styra vår folkhälsopolitik.
När den industriella cigarettillverkningen satte igång
möjliggjordes en global tobaksepidemi som sprider
fattigdom, sjukdom och död över världen.
Förhoppningen att denna epidemi ska kunna bekämpas och bli en parentes i världshistorien, bärs av
många som engagerar sig i tobaksfrågan. Och diskussionen om var det bortre parentestecknet ska sättas
börjar ta fart.
Flera länder i världen – bl a Finland och Nya
Zeeland – har beslutat att förtydliga sina tobakspolitiska mål genom att peka ut ett årtal då tobaksbruket
ska vara helt borta. Finland har satt årtalet 2040 och
Nya Zeeland 2025. När Tankesmedjan Tobaksfakta i
höstas lät göra en opinionsundersökning i ämnet
tyckte 40 procent av svenskarna att även Sverige bör
ha ett slutdatum för tobaksbruket.
– Vår utgångspunkt är alla barns rätt att få växa upp
i rökfria miljöer och utan risk att själva börja använda tobak med dess förödande effekter på hälsa och
livskvalitet, sade tankesmedjans generalsekreterare
Ewy Thörnqvist när undersökningen presenterades.
Sedan dess har bl a flera folkpartipolitiker på kommun- och landstingsnivå framfört liknande tankar i

debatten.
”En nollvision för rökning innebär inte ett krav på
förbud. Det vore varken önskvärt, eller förmodligen
särskilt effektivt. Däremot måste vi trappa upp arbetet för att minska rökningen avsevärt. En undersökning från bland annat den europeiska sammanslutningen av cancerorganisationer visar att Sverige halkar efter, när man jämför tobakspolitikens effektivitet i europeiska länder”, skrev oppositionslandstingsrådet Jens Sundström (fp) i en debattartikel i
Norrbottens-Kuriren där han talade för en nollvision
för rökningen.
Tre av hans partikollegor stod bakom en debattartikel i Norrtelje tidning med samma huvudbudskap.
De tre skribenterna var Hans Andersson, gruppledare i Norrtäljes kommunfullmäktige och vice ordförande i Tiohundranämnden, Birgitta Rydberg,
sjukvårdslandstingsråd med ansvar för folkhälsa, och
Anna Starbrink, personal- och produktionslandstingsråd samt ordförande i Folkpartiets nationella
sjukvårds-programgrupp.
”… kommunernas och landstingens insatser räcker
inte utan en tydlig nationell politik mot rökningen.
Vi efterlyser därför en nollvision för rökning, med ett
årtal för när ingen längre väljer att röka”, skrev de.
”Liksom med nollvisionen för trafikdöda och skadade, behövs nollvisionen för rökning för att ge en
tydlig målpunkt och struktur för arbetet”

Tobaksindustrins metoder i fokus för 31 maj-kampanj
Under de senaste månaderna
har vi ånyo fått en rad rapporter om tobaksindustrins oförtrutna ansträngningar för att
påverka och försvaga den
tobaksförebyggande lagstiftningen i världens länder.
Det har bl a visat sig att nordiska
tobaksbolag inte alls – som de själva tidigare hävdat – hållit sig utanför den multinationella tobaksindustrins aktiviteter för att sprida
tvivel om riskerna med passiv rökning och därmed undergräva arbetet för rökfria offentliga miljöer.
Vi har kunnat läsa liknande studier om industrins taktik i Latinamerika. Och vi har sett rykande
färska exempel där tobaksbolag
hotar med och/eller genomför
rättsliga åtgärder mot olika länder
för att stoppa exempelvis införandet av neutrala tobaksförpackningar (Australien).
I Sverige kan vi på nära håll följa
hur snustillverkarnas kommersiella intressen tillåts dominera
regeringens EU-politik när det
gäller Tobaksproduktdirektivet
och dess snusförbud.

Det råder ingen tvekan om att
det är ett ständigt aktuellt tema
som världshälsoorganisationen
WHO valt för årets upplaga av
World No Tobacco Day, Tobaksfria Dagen, den 31 maj. 2012 års
tema är ”Tobacco Industry
Interference” och handlar just om
tobaksindustrins otillbörliga inblandning i såväl internationell
som nationell tobaks- och folkhälso-politik.
Den internationella Tobakskonventionens artikel 5.3 slår fast att
tobaksindustrin inte ska tillåtas att
påverka ländernas folkhälsopolitik. I riktlinjerna till artikeln har
de ratificerande länderna (bl a
Sverige) enats om att
• arbeta för att öka medvetenheten om tobakens skadlighet och
om tobaksindustrins inblandning
i tobakspolitiken.
• ha så lite som möjligt att göra
med tobaksindustrin och redovisa
samröret öppet. Om till exempel
ministrar, riksdagsmän eller statstjänstemän har sådana möten ska
detta rapporteras offentligt på ett
sätt som alla medborgare kan ta

del av.
• undvika intressekonflikter för
regeringens företrädare och
anställda. Det är till exempel
olämpligt att ministrar, statssekreterare och andra tjänstemän på
departementen har aktier i tobaksbolag. Statliga fonder bör inte
investera i tobaksindustrin.
• kräva öppen och korrekt information från tobaksindustrin.
• vara misstänksamma när
tobaksindustrin påstår sig syssla
med socialt ansvarstagande aktiviteter.
• inte bevilja fördelar för tobaksindustrin och att behandla statligt
ägda tobaksbolag på samma sätt
som privatägda.
Genom 31 maj-kampanjen vill
nu WHO öka medvetenheten om
tobaksindustrins strategier och
om ländernas skyldighet att hålla
industrin utanför hälsopolitiken.
För dig som redan nu vill börja
ladda med kunskap och idéer,
läs mer: http://www.who.int/
tobacco/wntd/2012/announcement/en/index.html

Livsmedelsjättes utspel viktig steg
på vägen till exponeringsförbud
Opinionsarbetet för ett
svenskt exponeringsförbud
för tobak på säljställena fick
nyligen ett viktigt offentligt
stöd.
Livsmedelskoncernen Axfoods
chef Anders Stråhlman krävde i
en debattartikel i Dagens
Industri att regering och riksdag
tar ansvaret för att skydda kunder i olika åldrar från den kraftfulla marknadsföring av tobak
som idag sker i vanliga mataffärer. Detta genom att lagstifta om
ett
exponeringsförbud,
på
samma sätt som en rad andra
länder redan gjort.
Anders Stråhlman skrev debattartikeln tillsammans med
Lärare mot Tobaks ordförande
Ingrid Talu och riksdagsledamöter från fyra partier; Christer
Engelhardt (s), Gunvor G
Ericson (mp), Per Lodenius (c)
och Henrik Ripa (m).
framhöll att det av konkurrensskäl är
svårt för enskilda matvarubutiker eller -kedjor att sluta sälja
tobak så länge andra butiker
fortsätter att sälja:
”Egentligen passar inte tobak
så bra ihop med matförsäljning
överhuvudtaget. Det enklaste
kanske vore att förbjuda försälj-

ARTIKELFÖRFATTARNA

ning i mataffärer. Men ett förbud
mot exponering skulle i alla fall
vara ett första steg. Varför måste
Sverige ligga efter andra länder
när det gäller exponeringsfrågan?”, skrev Anders Stråhlman
och hans medförfattare.
Ingrid Talu är mycket glad över
Axfoodchefens tydliga ställningstagande:
– När ett av Sveriges ledande
företag i dagligvarubranschen
engagerar sig i exponeringsförbud av tobak i kassorna visar

Island föregår med gott exempel. All tobak i isländska butiker
hanteras i lådor under disken.

man på stort socialt ansvarstagande, säger hon.
Hon tycker också att ställningstagandet är logiskt:
– Axfood har under flera år
engagerat sig i ett systematiskt

miljöarbete och långsiktigt arbete för hållbar utveckling. I ett
seriöst arbete för hållbar utveckling finns givetvis exponeringsförbud av tobak och ett minskat
tobaksbruk med.
Att Lärare mot Tobak under så
lång tid engagerat sig i arbetet
för ett exponeringsförbud beror,
förklarar hon, på att frågan har
stor betydelse för att förebygga
att ungdomar börjar röka och
snusa.
– FORSKNINGSRESULTAT från
Kanada visar att exponeringsförbudet påverkar ungdomars vanor
och attityder till tobak.
Ingrid Talu är övertygad om att
stödet bland svenska beslutsfattare sakta, men säkert växer.
– Under många år har exponeringsförbudet funnits med när
YmT deltagit i de politiska partiernas kommun- och landstingsdagar. Då vi diskuterat frågan
med lokalpolitiker och rikspolitiker har majoriteten gett sitt stöd
för ett exponeringsförbud.
Exponeringsförbudet
hör
hemma på politikernas bord. Det
handlar om samhällsansvar och
en lagstiftning är nödvändig för
att det skall vara konkurrensneutralt mellan livsmedelskedjorna.

Förslag om nytt tobaksdirektiv väntas i år
ETT VIKTIGT ÅR i den europeiska tobakspolitiken har inletts. 2012 är året då EU-kommissionen
väntas lägga fram sitt förslag till skärpt tobaksproduktdirektiv. Kommissionen har själv sagt att förslaget kommer under det första halvåret, men initierade bedömare räknar med att det kan bli senare
än så. Ett EU-direktiv är bindande för medlemsländerna och måste införas i den egna lagstiftningen
inom en viss tid.

om möjliga förändringar i direktivet som fördes fram för allmänt samråd och resulterade i drygt 85 000 svar berörde sex
områden:
• Bör nya tobaks- och nikotinprodukter som ecigaretter och nikotindrinkar omfattas av direktivet? Idag varierar bestämmelserna om sådana produkter stort från land till land.
• Vilka regler ska gälla för rökfri tobak, som tuggtobak och snus? (Denna punkt har fått stor uppEU - KOMMISSIONENS FÖRSLAG

märksamhet i vårt land av dem som vill att EU ska
upphäva sitt snusförbud).
• Ska informationen till konsumenterna förbättras genom t ex obligatoriska varningsbilder, mer
information om skadliga substanser, hälsovarningar på vattenpipor eller helt neutrala tobaksförpackningar?
• Bör ett gemensamt system för rapportering och
registrering av ingredienser i tobaksprodukter
införas?
• Bör EU ha gemensamma regler för vilka tillsatser som tillåts i tobaksprodukter?
• Hur kan tobaksprodukternas tillgänglighet
minskas? Ett förslag här handlar om ett totalt exponeringsförbud.
Sedan kommissionen lagt fram sitt förslag ska det
behandlas av Europeiska rådet och Europaparlamentet innan ett nytt direktiv så småningom
kan träda i kraft.

Världen

Rökförbud i offentliga
miljöer och i arbetslivet gör
inte att rökare röker mer
hemma. Snarare tvärtom,
visar ny forskning. Forskarna
har studerat europeiska länder
före och efter lagstiftning om
rökfria miljöer. När de nya
lagarna hade införts ökade
andelen rökare som inte tillät
rökning hemma. Källa:
Tobacco Control
Imperial Tobacco misslyckades med att stoppa lagen
om exponeringsförbud för
tobaksvaror och förbud för
tobaksautomater i Skottland.
Landets högsta civilrättsliga
domstol, Court of Session,
beslutade den 3 februari att
avslå Imperial Tobaccos stämning mot regeringen. Källa:
www.tobaksfakta.se
Varningsbilder på cigarettpaket finns nu i 62 länder. De största varningarna
finns i Australien och
Uruguay. I Australien täcks 75
procent av framsidan och 90
procent av baksidan av varningarna och i Uruguay 80
procent av båda sidorna.
Källa: www.tobaksfakta.se
Handlare i Kanada hyllar
landets exponeringsförbud
för tobaksvaror. Förbudet mot
exponering av tobaksvaror i
butikerna har lett till att färre
ungdomar röker samtidigt
som landets butiker inte lidit
någon skada. Det konstaterar
en ledande branschtidning.
Källa: www.tobaksfakta.se
Rökning utomhus vid serveringsställen kan påtagligt
försämra luftkvaliteten inomhus. Det visar en ny forskningsstudie. Rökning på delvis
inbyggda verandor, altaner
och liknande ökar kraftigt halten av fina partiklar i luften
både där och i serveringens
inomhusdel. Källa: New
Zeeland Medical Journal

Retur med uppgift om adressändring till:
Yrkesföreningar mot Tobak
Tobak eller Hälsa, Box 4180, 102 64 Stockholm

Kom ihåg…
…att meddela din e-postadress om du vill få Tobak eller Hälsa skickat per epost! Från och med nr 2/2012 kommer nyhetsbrevet inte att tryckas och distribueras med vanlig post (läs mer i ledaren på sid 1) utan enbart spridas digitalt.
Det kommer att publiceras på yrkesföreningarnas hemsidor i pdf-format samt
skickas med e-post till alla medlemmar som vill det. För att prenumerera; skicka
ett meddelande till professionals@globalink.org. Skriv ditt namn, ett telefonnummer, vilken förening du tillhör samt din e-postadress!

Nytt sluta-material
”NÅGRA RÅD TILL DIG som är ung
och bestämt dig för att sluta röka och
snusa” och ”Bli fri från cigaretter och

snus” är titlarna på två nya foldrar
från Statens folkhälsoinstitut. De kan
beställas och laddas ned från
www.fhi.se

På gång
Psykologer mot Tobak arrangerar en
nätverksträff för diplomutbildare den 8
mars i Stockholm. Diplomutbildare
utbildar diplomerade tobaksavvänjare.
I anslutning till ett kommande temanummer om tobak inbjuder Läkartidningen till ett seminarium den 14 mars.
Bland föreläsarna finns flera av Läkare
mot Tobaks medlemmar och andra av
Sveriges mest framstående experter på
området. Moderator är Läkartidningens
medicinske redaktör Carl-Johan Sundberg. Symposiet vänder sig till allmänläkare, företagsläkare, kirurger, onkologer
och andra som arbetar inom vården
med tobaksrelaterade problem och
sjukdomar. Mer information på
www.lakartidningen.se
Den 12 april har Psykologer årsmöte
med planeringsdag i Stockholm.
Den 13 april håller Sjuksköterskor
sitt årsmöte i Stockholm.

Den 24 april har Lärare motTobak
sitt årsmöte.
Den 22-23 mars arrangerar Svensk
sjuksköterskeförening sjuksköterskedagarna Lust och Kunskap i Örebro.
Sjuksköterskor mot Tobak medverkar.
Statens folkhälsoinstitut arrangerar
Folkhälsostämman den 23-25 april i
Stockholm. Mer information på
www.fhu.se
Den 25 april presenterar Yrkesföreningar mot Tobak sitt projekt "Media
och hälsobranschens samlar kraft emot
tobaksindustrins förförelsemetoder".
Statens folkhälsoinstitut erbjuder
utbildningsdagar kring mödra- och
barnhälsovårdens preventiva arbete
med alkohol, narkotika, dopning och
tobak. Utbildningarna arrangeras i
Malmö 22–23 mars, i Sundsvall 29–30
mars och i Stockholm 14–15 maj. Läs
mer på www.fhi.se

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

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: professionals@globalink.org

www.doctorsagainsttobacco.org
TANDVÅRD mot TOBAK

www.dentistryagainsttobacco.org
SJUKSKÖTERSKOR mot TOBAK

Snart dags för den 15e
världskonferensen
Den 20-24 mars kommer omkring 3 000
tobaksförebyggare från hela världen att samlas i Singapore.
Det är dags för den 15e världskonferensen om den
globala tobaksfrågan, World Conference on Tobacco
Or Health. Konferensens tema är Towards a
Tobacco-Free World: Planning Globally, Acting
Locally. Temaformuleringen understryker arrangörernas ambition att göra konferensen till ett forum
för diskussioner om såväl globala strategier som
regionala och lokala handlingsplaner i kampen mot
tobaken.
Före själva huvudkonferensen arrangeras en ungdomsinriktad konferens den 19-20 mars på temat
Giving Youth Control. Här ska tobakspreventivt
engagerade i åldrarna 18-30 år från världens alla
hörn kunna samlas, bygga nätverk och utbyta erfarenheter.
Under huvudkonferensens fem dagar blandas plenarföreläsningar, symposier, paneldiskussioner,
postersessioner och sociala aktiviteter. Deltagarna
kommer att bli uppdaterade om det senaste när det
gäller allt ifrån nya tobaksprodukter till tobaksindustrins metoder.
Ett flertal medlemmar från Yrkesföreningar mot
Tobak kommer att medverka i konferensprogrammet. Bl a kommer Barbro Holm Ivarsson, PmT, att
presentera arbete kring tobaksavvänjning inom
socialtjänsten, Mona Wahlgren, SmT, att ha en presentation om föreningen vid ett sjuksköterskesymposium, Lena Sjöberg, TmT, att presentera ett samverkansprojekt för medie- och hälsoarbetare,
Ywonne Wiklund, PmT, att presentera Tobaksfri
Duo, Margareta Pantzar, PmT, att presentera arbetet med diplomering av tobaksavvänjare samt Ingrid
Talu, LärmT, att presentera resultaten från föreningens medlemsenkät och påverkansarbetet vid de
politiska partiernas sk kommundagar. Läs mer om
världskonferensen på www.wctoh2012.org

Filmer att ladda ned
 PÅ WWW. DENTISTRYAGAINSTTOBACCO . ORG
kan du ladda ned Tandvård mot Tobaks nyligen
producerade filmer: ”Röster om rökning” och
”Parodontit – en film om en folksjukdom”.

www.nursesagainsttobacco.org
LÄRARE mot TOBAK

www.teachersagainsttobacco.org
PSYKOLOGER mot TOBAK

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: wallskar@globalink.org
Dahlstedt & Wallskär mediaproduktion AB,
Selmedalsringen 22, 129 36 Hägersten.

Posttidning B

www.psychologistsagainsttobacco.org
Tryck: Pressgrannar AB,
Linköping, ISSN: 1104-5639

Har du läst PmTs tidning
om tobaksstopp?
”SLUTA RÖKA & SNUSA” var temat för en
specialbilaga producerad av Psykologer mot Tobak
som distribuerades i Aftonbladet i januari.
Tidningen kan läsas på http://www.psychologistsagainsttobacco.org/ där det också går att ladda ned
tidningen som applikation till vissa mobiltelefoner.

