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Interimstyrelsen bildas. 

Första årsmötet hålls i samband med Vårdstämman i Älvsjö. Sty-
relsen konstitueras och en programförklaring antas. Samarbete 
med övriga yrkesföreningar mot tobak startar. Demonstration 
inför ny tobakslag.

Ett intensivt arbete med att hitta intresserade sjuksköterskor i de 
olika länen, inleds. Föreningen deltar vid flera tillfällen i telefon-
jourer anordnade av kvällstidningar och TV. Vid världstobaks-
konferensen i Paris deltar föreningen med poster och anticigarett-
flickor. Vid tobakskonferensen i Helsingfors arrangeras ett Come-
together-party som start på det internationella arbetet.

I samarbete med Cancerfonden startades projektet Sluta röka med 
Cancerfonden. 

En mycket uppmärksammad demonstration i samband med 
vandringsutställningen Ashtrays genomförs utanför Millesgården 
i Stockholm. En ljusmanifestation genomförs över hela landet för 
att uppmärksamma lagförslaget om att åldersgräns för inköp av 
tobak införs.

Världstobakskonferens i Peking. Föreningen deltar med poster 
och informationsbroschyr. Rökavvänjning i internatform för sjuk-
sköterskor går av stapeln.

Föreningen åker till Island för att informera om sin verksamhet. 
Styrelsearbetet utvidgas och breddas genom att en representant 
från Barnmorskeförbundet tar plats i styrelsen

Planläggning och förberedelser för den europeiska nätverkskonfe-
rensen för sjuksköterskor och barnmorskor. 

Föreningens EU-projekt anordnar en europeisk nätverkskonferens 
i Stockholm, European Nurses and Midwives Against Tobacco. För-
eningen bistår Vårdförbundet som sakkunniga i förbundets kun-
skapsmaterial om tobak. Vid världstobakskonferensen i Chicago 
deltar föreningen vid ett välbesökt seminarium.

Föreningen inbjuds att delta vid the 6th Asia Pacific Conference 
on Tobacco or Health, Hong Kong. 

Samarbetet med den nystartade föreningen FNAT- Finnish Nur-
ses Against Tobacco, inleds.
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Det är fantastiskt att blicka tillbaka och se vad som hänt och vad 
Sjuksköterskor mot Tobak betytt sedan föreningen bildades 1992. 

Möjligheterna att stärka och utveckla tobaksarbetet genom att 
hjälpa och stötta varandra blev enklare i och med att föreningen 
startades. Kontaktpersonerna i länen och medlemmarna för ut det 
tobakspreventiva budskapet till befolkningen och därmed sker ett 
mycket viktigt arbete som når hela samhället. Att under åren fått lära 
känna och samarbeta med andra yrkesgrupper i paraplyföreningen 
Yrkesföreningar mot Tobak samt etablerade organisationer har tillfört 
och stärkt föreningens arbete ytterligare. 

Det är med stolthet och tacksamhet vi ser tillbaka på de tio år som 
gått sedan SmT bildades. Vi har haft förmånen och möjligheten att 
arbeta på barrikaderna och fått uppleva den styrka, mod och envishet 
som många sjuksköterskor och barnmorskor runt om i Sverige och 
även i andra länder visat för att föra fram det tobakspreventiva 
arbetet. 

Sjuksköterskor och barnmorskor röner idag stor respekt och tillhör de 
absolut viktigaste grupperna i arbetet med tobaksprevention.

Tillsammans är vi starka, nu bygger vi vidare på vårt lokala, 
nationella och internationella nätverk. Vi skapar visioner och 
nya mål för att globalt göra framsteg med att minska tobakens 
skadeverkningar.

Yvonne Bergmark Bröske Mona Wahlgren
ordförande 1992 – 2002  ordförande 2002-
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Styrelsemöten - årsmöten
En interimsstyrelse bildades 1992 med Yvonne Bergmark som ordförande, 
Inger Näsling som sekreterare, Katarina Häggström, Yvonne Höijer, Ann Post 
och Margareta Stenelius som ledamöter. Alla baserade i Stockholm.  Ett gan-
ska stort intresse för föreningen bland landets sjuksköterskor kunde märkas 
redan från starten. Ett upprop bland de sjuksköterskor som gick tobaksut-
bildning på Huddinge sjukhus i Stockholm gjordes. 

När föreningen var relativt nystartad togs ingen medlemsavgift ut och som 
mest var 1500 medlemmar registrerade. När en medlemsavgift infördes 
sjönk antalet medlemmar till 850 för att 2001 uppgå till 627 stycken. Års-
mötet skulle också verka som ett utbildningstillfälle. Inbjuden gäst vid det 
första årsmötet var chefredaktör Amelia Adamo, medlem i Statens folkhälso-
instituts tobaksråd. Flera namnkunniga representanter inom tobaksområdet 
har under åren hållit föredrag vid årsmötena, här kan nämnas en föreläs-
ning om den nya tobakslagen 1994, om osteoporos - benskörhet - en tyst 
epidemi och en föreläsning om barn och passiv rökning. 

- att alla sjuksköterskor får en ökad kunskap om tobak
- kunna stödja människor till ett tobaksfritt val
- att alla barn skall få en tobaksfri livsstart och växa upp i en 

tobaksfri miljö
- samla sjuksköterskor för att genom opinionsbildning påverka 

landsting, regering och riksdag mot ett tobaksfritt Sverige
- att samarbeta med andra organisationer i Sverige och 

internationellt mot tobak.

I föreningens stolta program-
förklaring från 1993 kan man läsa:

Det var så här det började och basverksamhet
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Sju stycken sjuksköterskor med ett starkt engagemang i tobaksfrågor träffa-
des en vårdag i slutet av maj 1992 i Stockholm. Alla arbetade antingen med 
rökavvänjning eller på annat sätt med policyfrågor om tobak. 

Trots kontinuerlig information till allmänheten om skador orsakade av 
tobak hade antalet tobaksbrukare ökat, kvinnor och sjukvårdspersonal var 
exempel på grupper som fortfarande rökte mycket. Då fanns ungefär 90.000 

sjuksköterskor och barnmorskor i Sverige.  En kraftansträngning 
mot tobaken behövdes! Vi kunde inte längre i tysthet acceptera ett 
ökat antal tobaksoffer.

I Sverige hade läkare och tandläkare startat föreningar mot tobak 
tidigare samma år. Varför skulle inte vi också starta en, som hade så 
många medlemmar inom sjuksköterskekåren som rökte. 

Statens Folkhälsoinstitut och Cancerfonden bidrog med inspiration 
och medel som gjorde det möjligt att starta. Namnet på föreningen 
beslöts till Sjuksköterskor mot Tobak, SmT. Det första målet var att 
bygga upp ett starkt och aktivt nätverk av sjuksköterskor och barn-
morskor över hela landet.

Målen sattes högt och det kom att krävas många timmars fritid för 
att arbeta med detta. För att bli medlem skulle man vara legitimerad 
sjuksköterska eller barnmorska.

Föreningens första 
logotyp (ovan) byttes 
under 2002 till en ny 
(nedan).

SJUKSKÖTERSKOR

M T
TOBAK

Sjuksköterskor 
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Kontaktpersoner
Föreningen arbetar i flera olika dimensioner och ett viktigt inslag är till ex-
empel att bilda nätverk av kontaktpersoner över landet. 

Kontaktpersonerna är länken mellan styrelsen och sjuksköterskor och 
barnmorskor i sitt hemlän. Kontaktpersonen har som uppgift att vid alla 
tillfällen där sjuksköterskor och barnmorskor är samlade sprida föreningens 
mål och syften och entusiasmera sina kollegor att integrera tobakspreven-
tiva insatser i det vardagliga arbetet. De informerar även allmänheten om 
tobakspreventiva budskap via olika media och skapar kontakter med poli-
tiker och andra personer i makthavande ställning som kan påverka beslut i 
tobaksfrågor.

Varje år har det i regel anordnats två tillfällen för kontaktpersoner att träf-
fas, ett på våren och ett på hösten. Målsättningen med dessa träffar är att 
kontaktpersonerna ska få lära känna varandras arbetsområden, ta del av 
varandras erfarenheter och idéer samt att också få utbildning i olika frågor 
för att utveckla nätverken i respektive län. Vid ett tillfälle diskuterades 
strategier för det fortsatta nätverksarbetet och vid ett annat mediakunskap. 
Arbetet sker ofta i form av idéverkstad och arbetsgrupper. 

Under 2002 har ett utbildningsseminarium hållits i Visby med föreläsning 
om snus och produktinformation om ett läkemedel. Det andra informa-
tionstillfället hölls i Stockholm där bland annat tobakspolitik diskuterades 
samt information om Sluta-Röka-Linjens behandlingsmetod. Föreningen ser 
det som en av sina viktigaste uppgifter att stötta och informera kontaktper-
sonerna och har därför även speciella postutskick med information om olika 
tobakspolitiska aktiviteter, t ex tobaksfria veckan som alltid infaller 
vecka 47.  SmT har nu 67 kontaktpersoner i landet som arbetar med att 
bygga upp nätverk bland sjuksköterskor och barnmorskor regionalt för att 
stärka det tobakspreventiva arbetet. 

Nätverkssamarbetet sker även gemensamt med andra yrkesföreningar och 
organisationer som arbetar med tobaksprevention. Under år 2001 har intres-
set för kontaktmannaskap ökat vilket medfört ett ökat antal kontaktperso-
ner för föreningen. 

Vartannat år har årsmötet hållits i Stockholm i samband med Vårdförbun-
dets stämma, vartannat år ute i landet t ex Östersund, Malmö, Luleå och 
Växjö. Årsmötet har då även 
varit i anslutning till en stu-
diedag för sjuksköterskor 
och barnmorskor. 

Styrelsemöten har under 
verksamhetsåren hållits mel-
lan 8 till 12 gånger per år, ett 
mindre antal av dessa har 
varit telefonmöten. Dessut-
om har minst ett planerings-
möte per år genomförts, ofta 
tillsammans med övriga yr-
kesföreningar inom tobak.
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1993, första styrelsen: Yvonne Bergmark, Ann Post, Katarina 
Häggström, Anna Nicolaisen, Yvonne Höijer

 och Inger Nordström Torpenberg. 



Paraplyorganisation
I den första handlingsplanen kan man se att stor vikt skulle läggas på att 
bygga nätverk för verksamheten främst tillsammans med de andra nybil-
dade föreningarna LmT, Läkare mot Tobak och TmT, Tandvård mot Tobak. 
Medel för föreningens verksamhet söktes hos Statens folkhälsoinstitut. 

För att lättare kunna samordna gemensamma aktiviteter mellan förening-
arna, bildades paraplyorganisationen Yrkesföreningar mot Tobak, YmT. I 
YmT-styrelsen ingår ordföranden samt en styrelseledamot från varje fören-
ing. Ordförandeskapet i YmT växlar mellan de olika föreningarna. 

Gemensam knutpunkt - kansliet
Med pompa och ståt invigdes SmT: s kansli i Cancerfondens lokaler på 
Gamla Brogatan i Stockholm av riksdagsledamoten Barbro Westerholm i 
oktober 1994. Kansliets strategiska läge gjorde det lätt för medlemmar på 
Stockholmsbesök att slinka in för att hämta nytt informationsmaterial. Här 
kunde vi hålla utbildning för kontaktpersoner och även ett rökavvänjnings-
projekt för allmänheten i samarbete med Cancerfonden.

Kansliet delas mellan de olika yrkesföreningarna Läkare mot Tobak, LmT, 
Tandvård mot Tobak, TmT, Lärare mot Tobak, LärmT, Farmaci mot Tobak, 
FmT och den senaste Psykologer mot Tobak, PmT.  Den första kanslichefen 
var Ann Post, styrelsemdlem i Sjuksköterskor mot Tobak, 1996 övertogs 
tjänsten av Göran Boëthius, ordförande i Läkare mot Tobak.  

Marianne Roos är kanslist på Yrkesföreningar mot Tobak, hon sköter kon-
torsarbete, budget och alla utskick från de sex föreningarna, bokar konfe-
renser och resor, svarar på alla möjliga och omöjliga frågor och lotsar den 
frågande till rätt person om hon inte själv har svaret. 

Sedan invigningen har yrkesföreningarnas kansli flyttat till lokaler på Woll-
mar Yxkullsgatan på Söder i Stockholm, alldeles invid Mariatorget.
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1995, fyra ordförande: Ingrid Talu, 
Lärare mot Tobak, Göran Boëthius, 
Läkare mot Tobak, Erik Uhrbom, 
Tandvård mot Tobak och Yvonne 
Bergmark Bröske, Sjuksköterskor 
mot Tobak.

Samverkan



Tobaksfria veckan
På initiativ av Korpen, VISIR - Vi Som Inte Röker, Cancerfonden, Hjärt-
lungfonden, Statens Folkhälsoinstitut och YmT inleddes ett samarbete om 
Tobaksfria veckan v. 47. Den första handlade om Ekonomi och Tobak för 
att följande år bl. a. handla om Idrott och Tobak, Att växa upp tobaksfri och 
Rökfri på jobbet.

Yrkesföreningarna - en resurs för länen
Utbildningsinsatser, nätverksmöten och andra aktiviteter har kunnat erbju-
das ute i länen i samarbete med övriga yrkesföreningar. Kontaktpersoner 
eller tobaksansvariga i länen har i ett flertal fall kontaktat yrkesföreningarna 
och i samarbete med föreningarna arrangerat möten, utbildningar och knu-
tit kontakter med länets beslutsfattare. Detta är ett mycket trevligt sätt att 
träffa medlemmar, värva fler medlemmar och stärka nätverken. 

Vårdförbundet
Samarbetet med Vårdförbundet inleddes redan på ett tidigt stadium, fören-
ingens första årsmöte hölls på Vårdstämman och organisationen har alltse-
dan dess mötts mycket positivt av Vårdförbundet. Vi har bland annat med-
verkat i referensgruppen för Vårdförbundets kunskapsmaterial om tobak, i 
skriften Uppdrag rökfritt, tobaksprevention i vardagen.

Sjuksköterskot mot Tobak...
…har medverkat vid olika seminarier om tobak i samband med 

Vårdsstämmorna
…ingår sedan hösten 2001 i ett differentierat tobaksnätverk inom Svensk 

Sjuksköterskeförening 
…blev under 2002 rådgivande tobaksexpert för ICN, International Council 

of Nurses
…samarbetar med Riksföreningen för barnsjuksköterskor och med 

Barnmorskeförbundet bl. a. med frågan om klassificering av rökning som 
en riskgraviditet

…samarbetar med Skolsköterskeförbundet när det gäller ungdomar och 
tobak. En nätverksgrupp av skolsköterskor bildades i Stockholm i 
samband med att skolfilmen Nordic light, lanserades.

Svenskt Nätverk för TobaksPrevention och Valentingruppen
Svenskt Nätverk för TobaksPrevention, SNTP är en nationell sammanslut-
ning av organisationer och föreningar som arbetar med tobaksprevention 
i Sverige. EU har uppmanat alla sina medlemsländer att bilda denna sam-
manslutning. I SNTP planeras och koordineras olika insatser som respektive 
förening kan göra.

Valentingruppen bildades ur SNTP och har till uppgift att samverka med 
Statens folkhälsoinstitut för ett fortsatt nationellt nätverksarbete. SmT är re-
presenterade genom YmT:s kanslichef,  Göran Boëthius, ordförande i Läkare 
mot Tobak.
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Sluta röka med Cancerfonden
Ett samarbete med Cancerfonden inleddes med projektet Sluta röka med Can-
cerfonden, verksamheten var förlagd till Cancerfondens dåvarande lokaler 
på Gamla Brogatan, mitt i Stockholm. Rekrytering av deltagare till rökslu-
targruppen skedde dels genom annons i gratistidningen Metro, dels genom 
direktreklam till olika företag i Stockholms citykärna. 29 personer anmälde 
sig till den rökavvänjning som skedde under hösten 1995. 

Marholmenprojektet
Under hösten 1997 genomfördes rökavvänjning i internatform, för sjukskö-
terskor, Marholmenprojektet, Inger Nordström Torpenberg höll i trådarna. 

Nationell undersökning
Inger höll också i ett annat omfattande projekt, en nationell tobaksvane- och 
attitydundersökning bland 5000 sjuksköterskor och barnmorskor i Sverige, 

den första i sitt slag. Studien genomfördes i samarbete med 
Cancerfonden och Vårdförbundet.

Undersökningen fick stort genomslag och Vårdförbundet 
beslöt att genomföra en rökvaneundersökning bland barn-
morskor, biomedicinska analytiker, styrelsemedlemmar i de 
lokala avdelningarna och Vårdförbundets anställda.

Tobak eller hälsa
En gemensam satsning på landets vårdhögskolor har inletts med Vårdför-
bundet. Tidskriften Tobaksfronten, numera Tobak eller hälsa, har distribue-
rats till alla expeditioner, program- och elevråd på vårdhögskolorna i landet 
för att belysa den viktiga roll i tobaksfrågan som yrkesrollen ger. Projektet 
påbörjades under år 2000 och kommer att intensifieras under kommande år, 
då även i samarbete med Svensk Sjuksköterskeförening.

Sluta röka på sjukhus
I samarbete med Hjärt- lungfonden och LmT driver föreningen projektet 
Sluta röka på sjukhus - effekt av olika stödformer. Projektet innehåller två olika 
delar. Dels ska effekten av differentierade insatser i tobaksintervention rik-
tade till inneliggande rökande patienter jämföras. Dels sker marknadsföring 
av två foldrar, en för vårdpersonal och en för patienter. Vårdpersonalens 
folder beskriver steg för steg metoder att hjälpa patienter bli rökfria.
 Vid samtliga landets sjukhus involveras en sjuksköterska och en läkare i 
projektet,  för att bland annat i samband med en studiedag, erbjuda en över-
siktlig utbildning i tobaksprevention och rökslutarstöd till vårdpersonalen.
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Ur Inger Nordström Torpenbergs Tobaksvanor, attityder till tobak och praktiskt 
tobaksförebyggande arbete bland sjuksköterskor i Sverige 1998 (2000).
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Inför Tobakslagen
Tillsammans med övriga tobaksorganisationer genomfördes en demonstra-
tion i Stockholm inför Tobakslagens införande 1993. Föreningarna samlades 
utanför riksdagshuset och tågade med plakat vidare till Sergelstorg. Upp-
slutningen från de olika organisationerna var god och det var många som 
deltog i en demonstration för första gången. Längs vägen hördes från åskå-
darna glada tillrop om att vi demonstrerade för en god sak.

Riksdag och riksdagsmän
SmT har under alla år deltagit i ett flertal debattartiklar, brev och uppvakt-
ningar av riksdagsmän.  SmT har även deltagit vid ett symposium anordnat 
av En Rökfri Generation där representanter för riksdagen var inbjudna. 

En ljusmanifestation ägde rum över hela landet den 8 oktober 1996 med 
anledning av den planerade åldersgränsen för inköp av tobak som riksda-
gen förväntades införa. En riksdagsledamots spontana tillrop under mani-
festationen var att hon aldrig tidigare sett ett stilfullare genomförande av 
lobbying.

Tobaksbolagen
I samband med Swedish Match bolagsstämmor har SmT funnits på plats för 
att försöka påverka aktieinnehavare med bland annat flygblad.
 Inför Camel Trophy tävlingen som ett år gick av stapeln i Jämtland, age-
rade SmT tillsammans med LmT och uppmärksammade den lokala pressen 
på Camels sofistikerade marknadsföring av Åre kommun.
 Prince-sponsring av Padjelantaleden i Norrbotten föranledde en uppvakt-
ning hos länsstyrelsen där.

Press och media
Vid två tillfällen i mars 1994 deltog representanter från SmT i telefonjourer, 
anordnade av tidningen Expressen och TV4. Arrangemangen var föran-
ledda av journalisten Peter Himmelstrands artikelserie om rökning och en 
helkväll på TV om tobak hade också samlat många tittare som hade frågor 
kring ämnet. Vid samma tid var en skärpning av Tobakslagen, som innebar 
rökfria arbetsplatser, aktuell.

Bevakad vandringsutställning
I maj 1996 genomfördes en mycket uppmärksammad demonstration i sam-
band med den av ett internationellt tobaksbolag sponsrade vandringsut-
ställningen Ashtrays vid Millesgården på Lidingö. 

SmT hade fått kännedom om att ett flertal av Sveriges mest kända artister 
inom film och teater var inbjudna till utställningen. Iklädda svarta sopsäck-
ar runt en stor askkopp med ett cigarettförsett skelett i mitten, stod demon-
stranterna helt tysta utanför entrén till museet och delade ut flygblad till 
kändisarna bl. a. med information om vilka som sponsrade utställningen. 

Precis som föreningen hade räknat med blev bevakningen i press, radio och 
TV stor, bland annat en berömd skvallertidning. Efter det hade föreningen 
gjort sig känd i massmediakretsar som en organisation att räkna med när 
det gällde hälsofrågor och då speciellt tobaksfrågan.
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I Sverige har SmT bland annat deltagit i:
▪ Vårdstämmorna
▪ Förebyggande medicin i Lerum 1994 
▪ LUFT-konferenser 1
▪ Stockholms vattenfestival
▪ Statens Folkhälsoinstituts nationella nätverksmöten  
▪ Folkhälsostämmor, fackmässor och kongresser runt om 

i landet 
▪ Allergimässor och stämmor 
▪ Panterloppet 1995 2
▪ International Doctors Against Tobacco, möte i Stockholm 

1995
▪ Socialstyrelsens konferens om passiv rökning 2001
▪ Snussymposium på Socialstyrelsen
▪ Nordisk kongress för barnsjuksköterskor i Stockholm 

1999 3
▪ Föreläsning hos Lungläkar- och lungsjuksköterske-

föreningen 1999
▪ Riksmöte för barnmorskor och obstetriker 2001 4
▪ Allt för hälsan i Stockholm 2001
▪ SSF: s första nationella stämma i Västerås 2002

2 Temat för detta års 
Panterlopp var benskörhet och 
tobak, SmT representerade 
med både deltagande i loppet 
Skansen runt och en monter 
med information.

För att marknadsföra och på olika sätt informera om för-
eningens mål och intentioner har SmT redan från starten 
deltagit i både svenska och utländska mässor och konfe-
renser. Detta har skett både genom aktivt deltagande som 
föreläsare vid olika seminarier och workshops och genom 
information i monterplats. 

3 På kongressen fanns 
deltagare från hela norden. En 
representant för SmT deltog 
som föreläsare och hade även 
möjlighet att sprida foldrar om 
SmT.

1 LUFTkonferenser 
(Landstingens Utveckling 
För Tobaksprevention) 
hålls i stort sett varje år 
där de olika landstingen 
i samarbete med Statens 
folkhälsoinstitut arrangerar 
en konferens för dem som 
arbetar med tobaksprevention. 
Konferenserna har olika tema, 
till exempel kan nämnas 
Idrott och Tobak, Kvinnor 
och Tobak, Tobak eller hälsa 
- samarbete för stödjande 
miljöer.

4 En konferens för landets alla 
samordningsbarnmorskor 
och mödrahälsovårdsöverlä
kare. Syftet var att diskutera 
förhållningssätt till rökning 
under graviditet som en 
riskgraviditet. 

A Med på konferensen var 
även engelska sjuksköterskor 
som representerade Nurses 
Against Smoking, Englands 
motsvarighet till SmT. Ett 
samarbete inleddes med den 
engelska systerorganisationen.

B För att locka intresserade 
till montern hade SmT:s 
anticigarettflickor satt på sig 
fracken och nätstrumporna. 
Flygblad delades ut där SmT 
presenterades på engelska och 
franska. Målsättningen med 
Pariskonferensen för SmT var 
att genom okonventionella 
metoder ge uppmärksamhet åt 
föreningen och skapa många 
internationella kontakter. Den 
målsättningen förverkligades 
då sjuksköterskor från många 
olika länder och världsdelar 
togs.

C Föreningen deltog med 
poster och arrangerade 
ett Come together party för 
sjuksköterskor för att bilda ett 
internationellt nätverk.

D Två deltagare representerade 
föreningen vid en monter 
och ett informationshäfte på 
engelska. I slutdokumentet 
från konferensen fick SmT 
med ett uttalande om 
sjuksköterskor viktiga och 
unika möjligheter att arbeta 
med tobaksproblematiken.
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Internationellt har SmT bland annat deltagit i:
▪ Tobakskonferens i Glasgow 1994 A
▪ Världstobakskonferens i Paris 1994 B
▪ Europeisk tobakskonferens i Helsingfors 1996 C
▪ Världstobakskonferens i Peking 1997 D
▪ Project Building Workshop med ENSP 1998 E
▪ Tobakskonferens för hälso- och sjukvårdspersonal på 

Island 1998 F
▪ Europakonferensen Tobacco and Women i Paris 1998 G
▪ Europeisk Tobakskonferens i Las Palmas 1999 
▪ WHO-konferens i Barcelona 2000
▪ Världstobakskonferens i Chicago 2000 H
▪ ENSP Assembly i Sigtuna 2001.
▪ ICN konferens i Köpenhamn 2001 I
▪ Nursing and Tobacco meeting i New Jersey 2001 J
▪ The 6th Asia Pacific Conference on Tobacco or Health i 

Hong Kong 2001 K
▪ WHO Europa möte i Prag 2001 L
▪ 3rd European Conference on Tobacco or Health i 

Warszawa 2002

E Vi var inbjudna att delta i 
en Project Building Workshop 
som en förberedelse för 
att söka medel från EU:s 
Cancerprogram för projektet 
European Nurses Against 
Tobacco.

F Tillsammans med LmT 
och TmT var vi inbjudna 
för att informera om 
yrkesföreningarna på en 
tobakskonferens för hälso- och 
sjukvårdspersonal på Island.

G International Women 
Against Tobacco, INWAT, 
arrangerade en workshop där 
vi deltog.

H SmT deltog i ett välbesökt 
seminarium och en workshop, 
Reaching out of nurses. Global 
strategies and programs.

I Konferensen samlade ca 5000 
sjuksköterskor från 90 länder. 
Konferensen samlas vart 
fjärde år. SmT deltog med en 
välbesökt posterutställning.

J Tre sjuksköterskor inbjudna 
från Europa, däribland 
en från SmT. Aktuell 
forskning inom avvänjning 
och sjuksköterskors egna 
tobaksvanor diskuterades. 

K Temat var Youth fight back, på 
konferensen var 432 personer 
från 34 länder representerade. 
För det svenska och 
europeiska nätverket Nurses 
And Midwives Against Tobacco 
deltog två representanter från 
styrelsen och distribuerade 
en folder om erfarenheter 
från nätverksbygge bland 
sjuksköterskor i Europa.

L Europamöte i samarbetet 
mellan WHO och 
läkemedelsindustrin 
i Partnership to reduce 
tobacco dependence. 
Gemensamma guidelines 
tagna om evidensbaserade 
metoder för behandling 
av tobaksberoende, 
liksom konsensus om 
nikotinläkemedels användning 
vid avvänjning.
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European Nurses and Midwives Against Tobacco
Vid tobakskonferensen i Glasgow 1994 togs den första kontakten med 
sjuksköterskeorganisationer i Europa. Tanken var att bilda ett europeiskt 
nätverk. SmT tog vid den europeiska tobakskonferensen i Helsingfors, yt-
terligare ett initiativ till ett internationellt nätverk, där representanter från 
ett 10-tal länder samlades till ett informationsmöte. 
 Under 1997 påbörjades ett mer intensivt planerings- och kontaktsökande 
för det europeiska samarbetet. En projektansökan inlämnades året därpå 
till EU-programmet Europe Against Cancer. Syftet var dels att i Stockholm 
genomföra en konferens för sjuksköterskor och barnmorskor i Europa och 
dels att engagera och stärka sjuksköterskors och barnmorskors roller i det 
tobaksförebyggande arbetet genom att bilda ett europeiskt nätverk. 
 Medsökande länder var Danmark, Storbritannien, Island och Spanien. 
En styrgrupp bildades med representanter från dessa länder. Projektet med 
SmT som koordinator, skulle pågå mellan mars 1999 och juni 2000 och kom 
att kallas ENMAT - European Nurses And Midwives Against Tobacco. 

Målet var att en sjuksköterska och en barnmorska från 
vart och ett av de 15 EU-länderna skulle spåras och 
erbjudas bli nyckelpersoner. Kontakt togs med ICN, 
International Council of Nurses, för att få adresser. Ett 
stort antal brev, telefonsamtal och e-brev skickades till 
sjuksköterskor och läkare och andra etablerade kontakter 
tillfrågades. 
 Till slut kunde två nyckelpersoner från vart och ett av 
de 15 EU-länderna samt Island och Norge, bjudas in till 
konferensen som skulle hållas i Stockholm i mars 2000. 
Sjuksköterskor mot Tobaks styrelse höll i all logistik som 
rörde konferensen, från hämtning vid tåg till inkvarte-
ring. 

Delegaterna ombads ta med information och exempel på hur arbetet med 
tobaksprevention bedrevs i respektive land. Under konferensen gavs alla 
tillfälle att dela med sig av sina erfarenheter till de andra deltagarna. Det 
förväntades av deltagarna att de när de återvänt hem, skulle hålla ett möte 
för att diskutera och sprida erfarenheter från konferensen. Nästa steg för 
nyckelpersonerna var att bilda nätverk i sina egna länder.

Konferensen, som hölls på engelska, gick av stapeln på Rönneberga kurs-
gård, 20 minuter från Stockholm city. 47 personer från 12 olika EU-länder 
samt Island och Norge deltog. Österrike, Luxemburg och Portugal uteblev. 
 Konferensen innehöll en blandning av presentationer , workshops och 
diskussioner med planering för framtida arbete med tobaksprevention. Fö-
redragshållare var representanter från WHO Europe, the European Forum 
of National Nursing and Midwifery Associations, ENSP, Vårdförbundet, 
styrgruppen för ENMAT och olika styrelsemedlemmar. 
 
Två månader efter Stockholmskonferensen sändes ett frågeformulär till 
nyckelpersonerna för uppdatering om tobaksarbetet i respektive land. Ett 
positivt resultat visande att ett stort antal möten och konferenser hade sche-
malagts till hösten 2001.

ENMAT
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Informationsmaterial
▪ Ett informationsblad om SmT trycktes upp på engelska och franska i 
samband med världstobakskonferensen 1994 i Paris, där vi deltog med en 
poster. SmT medverkade året därpå med rökslutarråd i en folder om ben-
skörhet.
▪ I samband med världstobakskonferensen i Peking, 1997, trycktes en folder 
upp både på engelska och svenska, som beskrev vår organisation, hur vi 
startade och hur sjuksköterskor inom olika specialiteter kunde arbeta med 
tobaksprevention. 
▪ Ytterligare en folder har tryckts upp med delvis samma innehåll som den 
tidigare. Fokus har lagts på sjuksköterskans roll i det tobakspreventiva 
arbetet och på Ask, Advice, Assess, Assist och Arrange - de fem A som WHO 
European Guidelines on the Treatment of Tobacco Dependence - A Guide-
line for Nurses, anger.
▪ T-shirts, pins, sweatshirts, visitkort, brevpapper och korrespondenskort 
finns numera i informationsmaterialet.
▪ LmT och Cancerfonden färdigställde ett omfattande och lärorikt material 
med diabilder som föreningen haft god användning för vid olika föreläs-
ningar om tobak.

Hemsida
Redan tidigt insåg föreningen vikten av att kunna nå medlemmar och även 
andra som är intresserade av tobaksfrågor, med information. En hemsida 
utarbetades. Den bevakas och uppdateras ständigt, inom snar framtid kom-
mer även informationen att finnas tillgänglig på engelska, då vi har många 
internationella kontakter som är intresserade av föreningen och hur den 
arbetar. Adressen är http://www.nursesagainsttobacco.org.

Tidskrift
Tobaksfronten eller som tidskriften numera heter Tobak eller hälsa, ges ut av 
paraplyorganisationen Yrkesföreningar mot Tobak i samarbete med Statens 
folkhälsoinstitut med fyra nummer per år.

Tidskriften startade -94 och bygger till stor del på medverkan från läsarna. 
1999 hade i stort sett hela det första numret temat Sjuksköterskor i tobaksar-
betet. Artiklar om distriktsköterskor, barnmorskor, företagshälsovård, skol-
hälsovård, militärsjukvård och den slutna psykiatrin belyser det vida fält 
där sjuksköterskor gör betydande insatser. På tidningens sista sida fanns en 
annons för att värva fler sjuksköterskor och barnmorskor till organisationen.

Stipendier
Tillsammans med övriga yrkesorganisationer mot tobak instiftade SmT ett 
stipendium som skulle tilldelas person eller företag som gjort en insats för 
tobaksprevention i Sverige. Det första stipendiet tilldelades journalisten 
Kerstin Hellbom för en mycket informativ och välskriven artikelserie i 
Dagens Nyheter. SAAB i Trollhättan tilldelades stipendiet 1994. SAAB 
9000 var den första bilen i världen som inte utrustats med askkopp. Banco 
Humanfond erhöll stipendiet 1996 för att ej investera i fonder där bl. a. 
tobaksaktier ingår.

SmT har även instiftat ett stipendium som kan sökas av sjuksköterska eller 
barnmorska som är medlem i föreningen som arbetar med tobakspreven-
tion. 

Material och medel
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▪ Styrelsemöten ca 1 gång per månad. Styrelsemötena sker antingen per 
telefon eller vid träffar på kansliet i Stockholm. I samband med styrelsemö-
tena planeras några internat för att styrelsen på ett rationellt och kraftfullt 
sätt ska kunna planera och genomföra aktiviteter.
▪ Styrelsemöten i YmT 8-10 gånger per år.
▪ Möte i SNTP  3-4 gånger per år.
▪ Utskick till alla medlemmar 4 gånger per år med medlemsbrev och aktu-
ellt material.
▪ Utskick av Tobak eller hälsa 4 gånger per år. Specialutskick till riktade grup-
per.
▪ Utskick till kontaktpersonerna ungefär 4 gånger per år med aktuella nyhe-
ter inom tobaksfronten mm.
▪ För att intensifiera och förstärka SmT: s nätverk bland sjuksköterskor och 
barnmorskor har SmT för avsikt att inbjuda till och genomföra två kontakt-
personträffar per år. Målsättningen med dessa möten är att kontaktperso-
nerna ska få träffa varandra, delge varandra erfarenheter och idéer samt 
också få utbildning i frågor som är viktiga i det tobakspreventiva arbetet 
och för att föra nätverket framåt i respektive län.
▪ Aktiviteter såsom besök med erbjudande om utbildning ute i länen med 
syfte att bland annat stärka nätverket, öka motivationen att arbeta tobaks-
preventivt, öka kännedomen om SmT och på detta sätt öka antalet medlem-
mar i föreningen. Denna aktivitet kan också ske i samarbete med övriga 
yrkesföreningar.
▪ Arbeta tobakspolitiskt på både lokal, regional, nationell och internationell 
nivå. Detta ska ske genom SmT: s eget arbete, tillsammans med övriga yr-
kesföreningar samt om så kräver andra organisationer.

Hur går man till väga för att bli en aktiv och framgångsrik förening?
1. Bilda en styrelse med likasinnade kamrater. 
 Ett bra kunnande inom det område man vill arbeta med är naturligtvis en förutsättning.
2. Bygg upp kontakter med sponsorer. 
 I Sverige samarbetar vi med Statens folkhälsoinstitut, som även är vår största sponsor. 

Cancerfonden, Hjärt- lungfonden och Vårdförbundet är andra viktiga organisationer även i 
detta sammanhang.

3. Skapa nätverk. 
 Nätverk bör byggas upp med likasinnade föreningar och organisationer. SmT arbetar med 

flera nätverk, som framgått av dokumentationen. Det viktigaste är förstås kontaktperso-
nerna runt om i landet. Håll nätverken informerade om vad som pågår inom föreningen.

4. Projektarbeta. 
 Att arbeta med tobaksfrågan i olika projekt har varit bra. Sjuksköterskor mot Tobak har till 

exempel drivit ett antal projekt, Rökavvänjning för allmänheten, Rökavvänjning för sjuk-
sköterskor i internatform, Sluta röka på sjukhus är ett annat.

5. Var aktiva. 
 Att delta i olika aktioner som demonstrationer, uppvaktningar av riksdagsledamöter, insän-

dare i olika tidningar kan vara bra och väcker ofta intresse för föreningen.
6. Visa er. 
 Informationsmaterial av olika slag för att marknadsföra föreningen är ett måste. I Sverige 

har vi dessutom ”vår” egen tidskrift Tobak eller hälsa där vi kan marknadsföra oss med olika 
artiklar. Att medverka som föredragshållare i olika sammanhang är också ett bra sätt att 
marknadsföra föreningen. 

7. Delta. 
 För att få uppmärksamhet både inom landet och ute i vida världen genom att delta i mässor 

och konferenser har varit mycket värdefullt för SmT. 
8. Sist men inte minst - Ha roligt!

Styrelsearbete, framtidsplaner och slutkläm
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Kontaktinformation
Kansli: Sjuksköterskor mot Tobak ▪ Box 17533 ▪ 118 91 Stockholm  
Besöksadress: Wollmar Yxkullsgatan 19 ▪ Telefon 08-669 81 58 ▪ Fax 08-669 81 65  
E-post professionals@globalink.org ▪ Hemsida: http://www.nursesagainsttobacco.org

har samlats in, bearbetats och sammanställts av Yvonne Höijer. Förekommande fotografier har hämtats ur 
Sjuksköterskor mot Tobaks arkiv. Redigering och layout av Karin Höijer. Tryckt på Wikströms tryckeri i 
Uppsala, 2003.

Detta material

Yrkesföreningar mot Tobak
Yrkesföreningar mot Tobak, YmT 

Medlemmar:
Sjuksköterskor mot Tobak, SmT http://www.nursesagainsttobacco.org
Läkare mot Tobak, LmT http://www.doctorsagainsttobacco.org
Tandvård mot Tobak, TmT http://www.dentistryagainsttobacco.org
Lärare mot Tobak, LärmT http://www.teachersagainsttobacco.org
Farmaci mot Tobak, FmT  Ingen hemsida
Psykologer mot Tobak, PmT Ingen hemsida

Gemensamt kansli: Box 17533, 118 91 Stockholm. 
Besöksadress: Wollmar Yxkullsgatan 19. Telefon 08-669 81 58. 
Fax 08-669 81 65. E-post professionals@globalink.org 


