TPLR 14 februari 2017
Sammanställning av svaren på frågor workshop Tobacco Endgame

•

Politikerkontakter - lokala och nationella. Vilka möjligheter finns till den viktiga
information -och kunskapsspridningen?

Ex Folkhälsoutskott kan man påverka politikerna och lyfta det vidare
Tjänstemannanätverk
Politiskt nätverk Folkhälsa
Informella möten i cafeterian. Sprida via mellankontakter, prata om det så att det får
spridning. Budskapet behöver komma från olika håll, gärna goda exempel från andra
landsting/regioner.
Östergötland – Ställde sig bakom Juni 2016. Syftet är att ta fram en fördjupad analys kring
tobaksrökningen i Östergötland. Detta kan kopplas till underlaget som togs fram inför
beslutet att Region Östergötland ställde sig bakom Tobacco endgame vid
regionfullmäktige i juni 2016. Belyser det som görs och det som skulle kunna göras på
flera nivåer fram över.
Skåne – har ställt sig bakom. Synliggör gemensamt med länsstyrelses arbetet. Skall göra
det tillsmans med andra berörda aktörer.
Sthlm – Ännu inte bakom Tobacco Engame, men halvera dagligrökningen till 2025. Alla
partier ställde sig bakom detta, skall nu göra en handlingsplan. Svårt att gå direkt till
politiker. Först bakgrund med lagar och sedan få åtgärder. Utgår ifrån SKLs stöd om
befolkningsperspektiv, individ/patient, ledningsperspektiv, medarbetar perspektivet. Det
skall även delges ett kostnadsperspektiv som stöd till beredningen.
Halland – Går den formella vägen. Skall beredas i alla utskott och utgå från underlag.
Formellt beslut 1 Mars.
Har inga kontakter eller kunskap hur man tar kontakt med riksdagspolitiker.

•

Lokala handlingsplaner Hur ser de ut?

Underlag för handlingsplan till Tobacco Endgame - Jämtland Härjedalen. Allt finns med
Jobbar på att få till en strategi för Tobacco Endgame
Folkhälsoplan och där ligger Tobacco Endgame också
Stockholm: Politiken har gett i uppdrag till Hälso-och sjukvårdsförvaltningen att ta fram en
handlingsplan
Sörmland: Landstinget har ställt sig bakom, länsstyrelsen visar intresse.

Kronoberg: Regionen och länsstyrelsen har ställt sig bakom TE. Politiken har gett uppdrag
att: (maj 2017) en handlingsplan ska tas fram för landstinget. en handlingsplan
gemensamt med kommunerna och länsstyrelsen för det regionala arbetet (dec 2017)
Jönköping: Regionen har ställt sig bakom TE. Länsstyrelsen är på G
Tobacco Endgame är beslutat, men ingen handlingsplan. I Blekinge har Lisbet gjort en
handlingsplan, men den är inte tagen än men ska upp i LS inom kort. Den utgår från
tobakskonventionen. Lägger nog till någonting kopplat till Barnkonventionen.

•

Goda exempel på åtgärder. Hur lyckades vi? Flipparna? (Flopparna?)

Rökfria utomhusmiljöer inom hälso-och sjujvården
Tobaksfri inför operation varierar lite
Insatser för medarbetare
Att skriva fram underlag så att man får ett politikst uppdrag att ta fram en hadnlingsplan
Involvera ANDT- samordnarna i kommunerna
Ta TE i regionala ANDT-strategin.
En Lidl-butik i Växsjö har bestämt sig för att inte sälja tobak
Beräkningar - hälsokalkylatorn
Sthlm – jobba med kommunerna. Jämlikhet i hälsa, barn och ungdomsperspektivet ligger
kommunerna varmt om hjärtat. Rinkeby och Tensta har jobbat med de som äger
bostadsbolag. De stödjer och delfinansierar budget och tid. De har på dessa delar i sitt
uppdrag att jobba externt. Viktigt att samverka. På mammografin tar man upp
tobaksfrågan. Oftast resursbrist trots goda handlingsplaner.

•

Hur fäster vi uppmärksamhet på det nödvändiga exponeringsförbudet?

Att vi inte säljer tobak inom hälso-och sjukvården
Kommun länsstyrelse måste jobba med tillsyn mm
Prata med elever i ex Tobaksfri Duo Förklara
Barnrättsperspektivet
Lyfta det i sammanhang när vi pratar om minskad rökning
Sen långt tillbaka är försäljning förbjudet på sjukhusen.
I samarbete med Länsstyrelsen och de som arbetar med tillsyn.
Vi får sprida info i våra nätverk.

•

Vilka verktyg behöver vi från centrala gruppen?

Kunskap
Nya uppdateringar
Hemsidan Tobaksfakta
Utskick till olika målgrupper
Underlag, formuleringar
Statistik
Uppdatera kunskapsunderlag
Ta fram exempel på vilken information vi kan sprida, bildspel vi kan använda osv. Bra om
det tas fram liknande bakgrundsskrift för Länsstyrelsen som redan tagits fram för kommun
och landsting/regioner för TE.
Suveränt om all information som sprida är lika.

•

Vilka styrkor, svagheter, hot och möjligheter finns för att vi ska kunna
motivera kommunerna att ställa sig bakom Tobacco Endgame?

Möjligheter:
Regionala ANDT strategierna. Information och vetenskap
Använd BRiT i kommunarbetet (Det handlar mycket om barnen där)
Lyft fram att det är internationellt
Att många kommuner redan ställt sig bakom
Nästan alla regioner/landsting
Flera länsstyrelser
Material finns så vi kan sprida det i de nätverk vi finns representerade i, te x folkhälsoråd.
Kraftsamlar i denna fråga.

Svagheter:
Att det inte prioriteras med förebyggande arbete Avsätter inte tjänster till det
Tror att det drivs av frälsta
Vet ej vem som är avsändaren

Styrkor:
Rätt person på rätt plats
Hot:
Fel person på fel plats

•

Vad gör vi på kort sikt

Försöka lyfta Tobacco Endgame i kommuner och Länsstyrelsen. Förse dem med
information.
Tydligare koppling till de agenda 2030 målen.

•

Vad har hänt om ett år hos oss

Alla kommuner är med i Tobacco Endgame.

Sammanställt av Lena Sjöberg

