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-cigaretterna väller in över
landet. Produkten är oreglerad och förvirringen stor.
Läkemedelsverket anser att ecigaretter som innehåller nikotin
ska klassas som läkemedel och har
inte godkänt någon sådan produkt.
Ändå säljs den öppet både på nätet
och i butiker. Det påstås att det
finns minst 100 märken och att
marknaden redan uppgår till flera
miljarder kronor per år. Människor
använder e-cigaretter för att
komma åt nikotinet, som man vanligen doserar själv. Hur mycket
nikotin man får i sig är därmed
individuellt och man kan komma
upp i doser som med tobaksrökning.

parallellt med cigaretter. Bland
användarna finns även personer
som inte tidigare har rökt. Det är
oroväckande om det betyder att
nästa steg för dessa personer är
tobaksrökning, men ett steg i rätt
riktning om det innebär att de stannar vid e-cigaretter och inte går
vidare till tobaksrökning, eller
röker färre cigaretter.

Viktigt att snabbt
reglera e-cigaretten

vara
rökare som attraheras av e-cigaretten och 12 procent av rökarna uppges redan använda den i Storbritannien för att sluta röka eller röka
mindre. Rökare tycker att e-cigaretten tillfredsställer röksug och
tar bort abstinens. Produkten marknadsförs som ett sätt att röka
som är säkrare och billigare. Undersökningar tyder också på att
produkten är betydligt mindre skadlig än cigaretter, som ju innehåller uppåt 8000 gifter och dödar varannan långtidsanvändare. De
volymmässigt största ingredienserna är propylenglykol (ca
95 %) och glycerin. När dessa ämnen upphettas bildas vattenånga
vilken sedan blir bärare av nikotin och olika smaktillsatser.
Propylenglykol irriterar ögon, hals och luftvägar. Båda ämnena
används i mat och läkemedel, men deras verkan vid upphettning
och inhalering är okänd. Man har även funnit små mänger av
andra skadliga och cancerframkallande ämnen, och kvaliteten på
e-cigaretterna är mycket ojämn.

DET FÖREFALLER I HUVUDSAK

även ”passiv
rök” som kan irritera luftvägarna
hos andra människor. I reklamen
påstås ofta att e-cigaretter får rökas
på platser där tobaksrökning är förbjuden, och det är en stor brist att
tobakslagen inte täcker in produkten. E-cigaretter ska självfallet vara
förbjudna överallt där tobaksrökning är förbjuden, i offentliga miljöer, på restauranger och arbetsplatser. Yrkesföreningar mot Tobak
gick ut med en sådan rekommendation i mars 2013. Nu samarbetar en rad myndigheter kring frågan och har kontaktat socialdepartementet för att få ett utredningsuppdrag. Förhoppningsvis
inser man att det är mycket bråttom med reglering och rekommendationer. EU-kommissionen föreslår också reglering av
e-cigaretten i tobaksproduktdirektivet.
E-CIGARETTEN AVGER

behov av att snabbt reglera e-cigaretterna.
Det är viktigt att de säljs under reglerade former, att det finns en
åldersgräns som följs och att den förbjuds i alla rökfria miljöer.
Produkten bör regleras som ett läkemedel och bli kvalitetssäkrad,
något som inte alls är fallet idag. Om e-cigaretten har ett värde
som långsiktigt avvänjningsstöd kan vi bara veta när större, oberoende och kontrollerade studier presenteras, studier som är gjorda på andra än e-cigarettbolagens kunder.

DET FINNS ETT AKUT

DET FINNS FLER ASPEKTER som är problematiska. Trots reklamens
budskap att e-cigaretten ska användas för att sluta röka verkar den
vara inriktad på ungdomar med bilder på främst unga tjejer, och
bland de många smaktillsatserna finns till exempel bubbelgum,
popcorn, kakdeg och cannabis. En stor färsk amerikansk undersökning visar att e-cigaretten i hög grad attraherar ungdomar. Tio
procent av eleverna i high school rökte e-cigaretter 2012, flertalet

Barbro Holm Ivarsson,
Psykologer mot Tobak

Lena Lundh,
Sjuksköterskor mot Tobak
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16 % av invånarna i Sverige i åldrarna 16-84 år är utsatta för passiv rökning. Andelen som exponeras för passiv rökning har varit
i stort sett oförändrad sedan mitten av 2000-talet, då den minskade tack vare införandet av rökfria serveringsmiljöer.

4 % utsätts för passiv rökning i offentlig miljö, 6 % i hemmet,
9 % på arbetet och 6 % på annan plats. De yngsta är mest
utsatta. I åldersgruppen 16-19 år rapporterar 30 % att de brukar exponeras för andras tobaksrök.

Källa: Nationella folkhälsoenkäten 2012, Statens folkhälsoinstitut

Källa: Nationella folkhälsoenkäten 2012, Statens folkhälsoinstitut

Sverige

Det socialdemokratiska
kvinnoförbundet, S-kvinnor,
antog vid sitt förbundsmöte den
25 augusti en motion om exponeringsförbud för alla tobaksvaror i butiker och på andra säljställen. S-kvinnor anser att ett
exponeringsförbud är ett viktigt
steg på vägen för att förebygga
och minska tobaksbruket och för
att skydda barn och ungdomar
från rökdebut.
Både snus och rökning i tidig
graviditet ökar risken för dödfödsel visar en svensk forskningsstudie. Om kvinnan snusade
under första delen av graviditeten ökade risken för dödfödsel
med 43 procent. Rökning i början av graviditeten ökade risken
för dödfödsel med 59 procent.
Det hjälper dock att sluta med
sitt tobaksbruk så fort man förstår att man är gravid.
Astma- och allergiförbundet
och Unga allergiker kritiserar
förseningen av Statens folkhälsoinstituts utredning om fler rökfria miljöer. Utredningen hos
Statens Folkhälsoinstitut om passiv rökning på allmänna platser
har försenats och kommer att
presenteras först i slutet av 2014.
Planeringen pågår för fullt för
två viktiga tobaks- och folkhälsokonferenser under 2014. Den
9-10 september anordnas den
nationella konferensen Drogfokus, om alkohol, narkotika,
dopning och tobak i Norrköping.
Den 2-3 oktober 2014 är det
dags för den nationella tobaksförebyggarkonferensen LUFT,
denna gång i Umeå.
Fimpskräpet har under sommaren åter igen uppmärksammats
och varit omdebatterat. ”Tvinga
tobaksindustrin ta ansvar för
fimpskräpet”, krävde fem riksdagsledamöter tillsammans med
Håll Sverige Rents vd i en debattartikel i Dagens Nyheter. Varje
dag slängs 2,7 miljoner fimpar på
marken i Sverige.
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Flashmob-aktionen som symboliserade de 18 som dör varje dag av rökning i vårt land.

Carl Schlyter, EU-parlamentariker (MP), deltog i seminariet
med John Dalli.

John Dalli Intervjuades av Anna Olin Kardell.

Mod och medvind i Almedalen
Medvind och mod var två framträdande
ingredienser i de tobaksförebyggande aktiviteterna under årets upplaga av Almedalsveckan i Visby.
– Vi upplevde en stormande medvind för tobaksfrågorna. Inte minst när man talade med folk på
gatorna i Visby märkte man att allt fler förstår
vidden av problematiken och tycker det är viktigt
att vi får bort rökningen, säger Lena Sjöberg,
ordförande i Tandvård mot Tobak, och mångårig
deltagare i TmTs, YmTs och Tobaksfaktas insatser under Almedalsveckan.
– Det är en sådan skillnad om man jämför med
hur det var för fem år sedan. Det är en helt annan
klang nu. Folk håller verkligen med oss!
Medvinden märktes även i ett ökat massmedialt intresse för de tobaksförebyggande organisationernas olika arrangemang. Vid flera tillfällen hamnade exempelvis seminarier med
tobaksteman bland topp-fyra på tidningen
Expressens lista över vilka arrangemang som var

Hetast i Almedalen. Både Tobaksfaktas seminarium med förre EU-kommissionären John Dalli
och YmTs seminarium om ett stoppdatum för
tobaken fick sådana topplaceringar av Expressen.
En bidragande orsak till att tobaksfrågan nu får
mer genomslag i Almedalen är säkert att tobaksförebyggarna blivit skickligare på att väcka uppmärksamhet i det opinionsbildande vimlet.
Ingen verkar tveka att ta till okonventionella
grepp om det gynnar tobaksfrågan. I början av
årets Almedalsvecka samlades exempelvis en
grupp tobaksaktivister för en flash-mob-liknande aktion där de plötsligt föll ihop på gatan och
”dog” med cigaretter i händerna. Samtidigt visades en banderoll med texten ”Århundradets giftskandal/ 18 döda varje dag”.
– När det gäller vilka aktioner vi genomför så
har vi blivit modigare och modigare. Det måste
man för att märkas, säger Lena Sjöberg.
– Det är också viktigt att ha enkla, tydliga budskap som man trummar in.

”Behåll det friska
friskt”

Ett tydligt budskap är viktigt i Almedalsvimlet.
STOPPDATUM FÖR TOBAK även i Sverige! hette
YmTs seminarium om Tobacco Endgame.
Företrädare för många folkhälsoorganisationer
och politiska partier hade bjudits in.
– Vi vill ha er hjälp att förankra visionen att
väldigt få i Sverige ska röka år 2025, sade Per
Haglind, ordförande i YmT, och fick i gång en
diskussion där många olika perspektiv dryftades
och där många visade stort intresse för att delta i
Endgame-satsningen (läs även på sid 5).
TOBAKSFAKTAS seminarium
där EUs före detta hälsokommissionär John Dalli
gav sin bild av lobbying i EU-politiken var välbesökt av både journalister och andra intresserade. John Dalli intervjuades av Anna Olin Kardell
och gav en intressant bild inifrån processen för
att få fram ett nytt tobaksproduktdirektiv.
– Lobbying är en del av demokratin – det är
viktigt med informationsutbyte och att människor får göra sina röster hörda. Men tobaksindustrins organiserade påtryckningar på beslutsfattare är ett exempel på hur lobbying inte får gå
till, sade han.
Samma bild gav EU-parlamentarikern Carl Schlyter, Miljöpartiet, som
också medverkade vid seminariet.
Han sitter i EUs miljöutskott och har
en ansvarsroll i utskottets arbete med
tobaksproduktdirektivet.
– Fem minuter efter att det blivit
offentligt att jag skulle få denna roll
ringde två tobaksbolag till mitt kontor. Jag har sett de mest extrema former av påverkansförsök från tobaksindustrin i den här frågan, sade Carl
Schlyter.

TANKESMEDJAN

Fotnot:
Några andra seminarier med tobakspolitiskt tema:
Ungdomars hälsa.Vad vill politikerna?, arrangerat av
Lärare mot Tobak, E-cigarett, medel för avvänjning
eller tillvänjning?, Psykologer mot Tobak, Munnen är
kroppens friskluftsintag. Hur kan tandvården arbeta
för ett rökfritt samhälle?,Tandvård mot Tobak,Varför
sitter A-N-D-T ihop numera?, Riksförbundet SMART
och NBV, Marknadsföring av tobak till minderåriga,
SMART Ungdom och NBV, Hur kan vi minska antalet förtida dödsfall i icke smittsamma sjukdomar?,
Det svenska NCD-nätverket, Behöver vi rökfria uteserveringar?, Astma- och allergiförbundet och
Hotell- och restaurangfacket.

FÖR 6:E ÅRET i följd var Tandvård mot
Tobak på plats i Almedalen. Vi hade som
vanligt ett eget seminarium, och deltog
också i YmTs Tobacco Endgame-seminarium. I år var vi även för första gången
inbjudna att presentera tobakspreventivt
arbete inom tandvården på 1,6 miljonerklubbens program ”Behåll det friska
friskt”. Kvinnohälsa stod i centrum, med
olika frågor rörande förebyggande hälsovård.
Alexandra Charles, 1,6 miljonergruppens
galjonsfigur, har under lång tid visat stort
intresse för att aktivt engagera sig och sin
organisation i tobaksfrågan. Vårt inslag
med tandhälsa och tobaksprevention inom
tandvården både till barn och vuxna blev
därför en självklar punkt på programmet.
Avslutningsvis diskuterade vi tillsammans med en inbjuden riksdagspolitiker
från socialutskottet, Henrik Ripa (M), hur
regelverket kring ersättningsfrågan från
landstinget till den behandlande kliniken
kan se ut och förbättras. Det är en stor fördel om våra patienter kan få tobaksavvänjning på sin vanliga tandklinik till samma
pris som inom primärvården. Vi inom
tandvården har kompetensen, men inte de
ekonomiska förutsättningarna, och den frågan kräver en översyn!

Lena Sjöberg,
ordförande Tandvård mot Tobak

Karin Sjögren, Lena Sjöberg och
Birgitta Enmark, alla från TmT, var ute
och samlade in namn för ett rökfritt
Sverige 2025.

Foto: Per Haglind
och Helene Wallskär

Världen

Regeringen i England har backat
från planen på att införa standardiserade tobaksförpackningar,
men Skottlands regering står fast
vid samma förslag.”Den skotska
regeringen är fast besluten att
föra denna viktiga folkhälsofråga
framåt”, skriver företrädare för
regeringen.
Republiken Tadzjikistan ratificerade nyligen den internationella tobakskonventionen. Det innebär att 177 av världens länder nu
har ratificerat världshälsoorganisationen WHOs ramkonvention
om tobaksförebyggande insatser,
Framework Conventionen on
Tobacco Control. I dessa länder
bor närmare 90 procent av jordens befolkning.
Ryska finansdepartementet
förbereder tillsammans med
hälsodepartementet en öronmärkning av tobaksskatterna för
att öka resurserna till den ryska
hälsovården. Bakgrunden är de
höga kostnader som drabbar vården på grund av det utbredda
tobaksbruket. Drygt 400 000
människor avlider årligen i
tobaksrelaterade sjukdomar.
Forskningsresultat om effekterna av Australiens standardiserade
cigarettpaket tyder på att dessa
kan öka viljan att sluta röka och
göra cigaretter mindre attraktiva.
Studien har publicerats i onlinetidskriften BMJ Open. Resultaten
visade att de som rökte från standardiserade paket var mindre
nöjda med cigaretterna än de
andra rökarna. Viktigt var också
att de i 81 procent högre grad
funderade på att sluta röka.
Norge genomförde flera skärpningar av tobakslagstiftningen
vid halvårsskiftet. En viktig förändring är att visionen om att på
sikt nå ett tobaksfritt samhälle
skrivits in i lagen. En av de nya
bestämmelserna slår fast att barn
har rätt till rökfri miljö. Det blir
också förbjudet att sälja förpackningar med färre än 20 cigaretter.
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Försening i EU-parlamentet oroar
Europaparlamentet har skjutit upp debatten och omröstningen om tobaksproduktdirektivet en månad, till 7-8 oktober. Fördröjningen oroar folkhälsans företrädare som misstänker att tobaksindustrin ligger bakom. Om behandlingen
av direktivet fördröjs alltför mycket skulle det kunna försena
tillkomsten av ett nytt direktiv med flera år.
EU-parlamentet skulle ha röstat om miljöutskottets förslag till
yttrande över direktivförslaget i början av september. Det förslag
parlamentet ska behandla innehåller bland annat varningsbilder
och -texter på 75 procent av tobaksförpackningars fram- och baksidor, strikt reglering av smaktillsatser i röktobak, förbud mot
gränsöverskridande tobaksförsäljning på internet och reglering av
e-cigaretter.
De konservativa partigrupperna EPP och ECR samt den libera-

la gruppen Alde lyckades få behandlingen uppskjuten. De hävdade att de behövde mer tid att gå igenom frågorna och menade dessutom att de tyska parlamentsledamöterna skulle vara upptagna av
den tyska valrörelsen i början av september.
Samtidigt visar interna bolagsdokument att tobaksindustrin
anlitat hundratals lobbyister för att motarbeta det nya direktivet.
Misstanken att kraven på att skjuta upp omröstningen var ett
resultat av lobbyismen, växer sig allt starkare. Att försena och försvaga ny lagstiftning om man inte helt kan stoppa den är en välkänd strategi hos tobaksindustrin.
Den uppskjutna omröstningen förkortar den tid som parlamentet och ministerrådet efter omröstningen har på sig för att förhandla fram en slutgiltig överenskommelse. Det nuvarande parlamentets sista plenarsession äger rum i april 2014.

”Utnyttja företagshälsan bättre
i det hälsofrämjande arbetet!”
– Företagshälsovården är en dåligt
utnyttjad resurs med unika möjligheter i det hälsofrämjande arbetet.
Vi kan göra stora insatser i arbetet
för bättre levnadsvanor, inte minst
när det gäller tobaksavvänjning.
Det säger Ragnhild
Ivarsson
Walther,
företagsläkare inom
företagshälsovården
i Eskilstuna som är
djupt engagerad i att
utveckla det förebyggande arbetet
vid företagshälsor
och arbets- och
Ragnhild Ivarsson
miljömedicinska kliWalter är företags- niker runt om i lanläkare i Eskilstuna.
det.
Ragnhild Ivarsson
Walther har arbetat som företagsläkare i
14 år och är vice ordförande i Svenska
Företagsläkarföreningen. Vid sidan av
sitt jobb som företagsläkare i Eskilstuna
arbetar hon inom Socialstyrelsens
levnadsvaneprojekt för att föra ut de
nationella riktlinjerna om att förändra
ohälsosamma levnadsvanor till personal
inom företagshälsovård och arbets- och
miljömedicin.
– JAG BRINNER FÖR DETTA. Det är
genom att hjälpa människor att ändra
sina levnadsvanor, till exempel att sluta
röka, som vi kan göra i särklass mest
nytta, säger hon och lyfter fram företagshälsovårdens möjligheter i detta arbete:
– Nästan 65 procent av alla anställda i
Sverige är anslutna till företagshälsovård
och 4 000 personer arbetar inom företagshälsovården. Vi har jobbat med
hälsofrågor länge och det finns en förväntan att vi ska göra det.
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– Det viktiga är att vi får arbetsgivarna
som köper våra tjänster att förstå att
man bör prioritera att få i gång samtal
om levnadsvanor i stället för att ta
mängder av olika prover på de anställda.
Just nu är Ragnhild väldigt glad över
att kommunen tagit ett principbeslut
om att införa rökfri arbetstid inom en
nära framtid.
– Det är hög tid att rökfri arbetstid
kommer här i Eskilstuna också! säger
hon.
är redan
i full gång med planeringen av hur företagshälsovården kan bidra till ett lyckat
genomförande av rökfri arbetstid. Vilket
rökslutarstöd bör erbjudas och hur ska
informationen ske?
– Jag tror att beslutet kommer att bli
positivt mottaget av de flesta anställda.
Majoriteten av alla rökare som jag pratar
med vill sluta och säger att ett beslut om
rökfri arbetstid skulle hjälpa dem. Men
det är viktigt med information och att
förändringen presenteras som en möjlighet att minska eller avsluta sin tobakskonsumtion och inte som ett tvång – och
att vi verkligen stöttar dem som försöker
bli rökfria.

HON OCH HENNES KOLLEGOR

Fotnot: Ragnhild Ivarsson Walther var nyligen med och tog fram en broschyr om hur
företagshälsovård och arbets- och miljömedicin kan arbeta med tobaksavvänjning.
Broschyren kan laddas ned från denna
länk:
www.sls.se/Global/Levnadsvaneprojektet
/2013%20Levnadsvanor/SLS_rok_broschyr
_arbmiljmed.pdf

Film och folder
om enkla tobaksråd
SOCIALSTYRELSEN HAR PRODUCERAT
utbildningsfilmen (sex minuters speltid)
”Enkla råd om tobak” och informationsfoldern med samma namn i samarbete med
Psykologer mot tobak.
Produktionerna ingår i satsningen för att
implementera de nationella riktlinjerna för
sjukdomsförebyggande metoder i hälsooch sjukvården. Filmen och foldern kan
laddas ned via denna länk:
http://www.socialstyrelsen.se/nationellariktlinjerforsjukdomsforebyggandemetoder/stodtillinforandeavriktlinjerna/
rokning/enklarad

Kampanj om tobak,
fattigdom och miljö
A NON SMOKING GENERATION har startat kampanjen Tobaksbarn om tobaksproduktionens förgörande effekter på barns
och vuxnas hälsa och på miljön i de tobaksodlande länderna. Kampanjen riktar sig till
gymnasieungdomar och handlar om hur de
själva kan påverka. Den ställer frågor som
”Tobaksbolagen gör världens fattiga fattigare. Vad kan du göra åt det?”.
Projektet Tobaksbarn finansieras av Sida.
Det består av en tre månader lång föreläsningsturné riktad till gymnasieskolor,
webbplatsen tobaksbarn.se och en lärarhandledning med förslag på lektionsupplägg.
– Med Tobaksbarn vill vi synliggöra att
tobak i stor utsträckning odlas i fattiga länder. Barnarbete är vanligt förekommande
på plantagerna, och de familjer som odlar
tobak lever och arbetar under mycket svåra
förhållanden, säger Elin Ramfalk, generalsekreterare för A Non Smoking Generation.
Följ turnén på Instagram; nonsmokingofficial

Många stödjer Tobacco Endgame
Förberedelserna går vidare för nästa
års storsatsning på opinionsbildning
för Tobacco Endgame – ett rökfritt
Sverige 2025.
Tobaksfakta – oberoende tankesmedja
– har huvudansvaret för att driva arbetet på nationell nivå.
Följande organisationer har hittills uttalat
sitt stöd för vårt krav på ett politiskt beslut
om en plan som syftar till ett rökfritt
Sverige 2025:
• Svenska Läkaresällskapet
• Medicine Studerandes Förbund
• Kandidatföreningen KF

• SYLF Sveriges Yngre Läkares Förbund
• Svensk Sjuksköterskeförening
• Vårdförbundet
• Sveriges Tandläkarförbund
• Sveriges Tandhygienistförening
• Svenska Tandsköterskeföreningen
• Dietisternas Riksförbund
• Sveriges Psykologförbund
• Sveriges Skolledarförbund
• Nätverket Hälsofrämjande Sjukvård
För det regionala arbetet med Tobacco
Endgame ansvarar yrkesföreningarna
Läkare,
Sjuksköterskor,
Tandvård,
Psykologer och Lärare mot Tobak tillsam-

På gång
Under september ordnar 1,6 miljonerklubben den årliga hälsodagen på nio
olika datum på lika många orter runt om
i Sverige. Deltagarna erbjuds olika aktiviteter som ska stimulera till hälsosamma
levnadsvanor.Yrkesföreningar mot tobak
medverkar på flera av orterna. Mer
information på www.1.6miljonerklubben.com
Den 18 september kl 18 startar Sluta
röka Loppet, ett motionslopp på 10
respektive 5 kilometer utmed Hälsans
stig runt Djurgårdsbrunnskanalen i
Stockholm. Det kostar 225 kronor att
vara med och överskottet går oavkortat till Cancerfonden. Läs mer på
www.slutarokaloppet.se
Den 19-20 september arrangerar
Svenska pedodontiföreningen Barntandvårdsdagar i Skövde. Tandvård mot
Tobak medverkar.

Konferensen hålls i Stockholm och
arrangeras av Psykologer mot Tobak
med stöd av Socialstyrelsen och Sveriges
Kommuner och Landsting. Mer information: www.psykologermottobak.org
Den 18-19 oktober ordnar Tandvård
mot Tobak utbildning i tobaksprevention
för blivande tandläkare och andra tandvårdsstuderande.
Den 28-30 oktober är det dags för
den stora skolmässan Skolforum i
Stockholm. Lärare mot Tobak medverkar.
Den 13-14 november är det dags för
konferensen Förebygg.nu i Göteborg.
Yrkesföreningar mot Tobak medverkar.
Den 22 november kl 10-16 arrangerar Sjuksköterskor mot Tobak en studiedag i Stockholm. Mer information kommer på www.nursesagainsttobacco.org

Den 23-24 september arrangeras en
nationell konferens för tobaksavvänjare.

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: info@ymtkansli.org

www.doctorsagainsttobacco.org
TANDVÅRD mot TOBAK

www.dentistryagainsttobacco.org
SJUKSKÖTERSKOR mot TOBAK

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: helene@mediaproduktion.se
Dahlstedt & Wallskär mediaproduktion AB,
Selmedalsringen 22, 129 36 Hägersten.

organiserar även socionomer och
folkhälsovetare
www.psykologermottobak.org

mans med TobaksPreventiva nätverket för
Landsting och Regioner (TPLR) och nätverket Hälsofrämjande sjukvårds Temagrupp Tobak.
Om du vill engagera dig i det regionala
informationsarbetet så kontakta projektledare Lena Sjöberg, e-post: info@ymtkansli.org, som kan förmedla kontakt med
din regionala projektgrupp. Gå också
gärna in på YmTs hemsida www.tobaccoorhealthsweden.org och medverka i namninsamlingen för Tobacco Endgame!

Tror på tobaksfri
arbetsmiljö i skolan
– Tobak har alltid varit en viktig fråga för mig.
Jag vill göra arbetsmiljön i skolan bättre för
både eleverna och för oss lärare. Det känns
helt fel att varje dag gå igenom rökmoln på
skolgården utan att göra något åt det!
Det säger idrottsläraren Mie
Henriksson, Danderyds gymnasium. Hon är ny för i år i Lärare
mot Tobaks styrelse efter två år
som medlem i föreningen.
– Mitt intresse väcktes via en
Mie Henriksson kollega som är medlem. Jag gick
är ny ledamot i
en MI-utbildning som Lärare
Lärare mot
Tobaks styrelse. mot Tobak arrangerade och där
bland andra vår ordförande
Ingrid Talu medverkade. Jag blev övertygad att
Lärare mot Tobak har en viktig uppgift i att föra
fram tobaksfrågorna ur ett skolperspektiv till kommunpolitiker och andra beslutsfattare och till lärarstuderande. Därför gick jag med och har nu även
engagerat mig i styrelsen, berättar hon.
Utbildningen i Motiverande Samtal har hon nytta
av i jobbet ibland när hon till exempel talar med en
elev som inte kommer till idrottslektionerna.
– Även om det inte handlar om regelrätta motiverande samtal så försöker jag att mer fråga hur eleven
själv tänker än att bara säga vad jag själv vet och
tycker. Ibland leder sådana samtal till att eleven
själv formulerar den tanke som jag vill ha fram,
säger hon.
Mie Henriksson återvände nyligen till jobbet på
Danderyds gymnasium efter en föräldraledighet.
En ny skolledning och en mer beslutsam attityd i
tobaksfrågan på arbetsplatsen än tidigare har gett
henne nytt hopp om att det ska gå att få bort röken
från skolmiljön. Och så småningom kanske arbetstiden i skolan till och med kan bli tobaksfri för både
lärare och elever?
– Att få bort rökningen är nummer ett, men vi
måste ta tag i snuset också. Jag tycker till exempel
inte det är okej att undervisa med snus i munnen.
Vi lärare är förebilder.
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