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Rapport från Nätverksträffen i Linköping
Den 24 – 25 april genomfördes 2018-års Nätverksträff i Linköping med Lina Jarledal Blom och
Linda Karlsson som värdar, ett stort varmt tack till er. Dagarna innehöll
ett varierande program och spännande diskussioner med lokala gäster
och intressanta föreläsare samt vänner från YmT, Tobaksfakta, Visir och
Annika Frykholm från Folkhälsomyndigheten. Utvärderingen visade på
stor nöjdhet med kommentarer som, viktigt att träffas, ger inspiration,
kunskapspåfyllning, drivkraft, full av energi, nytankad och stark…
Vid årsmötet ändrades arbetsutskottets namn till styrelse.
Aktuell information
• ”Flippen i primärvården” – ett utforskande och kunskapsspridande projekt med
målsättningen att främja utveckling av innovativa och personcentrerade arbetssätt.
På SKL:s hemsida kan man läsa mer om innehåll och resultat.
• Tobaksfria veckan – infaller vecka 47 och det internationella temat från WHO till 31
maj handlar om kopplingen tobak och hjärt- kärl sjukdomar, samma tema lyfts v 47.
På www.tobaccoorhealth.org och www.luftkonferens.nu hittar ni affischer för utskrift.
• Tobacco Endgame – Rökfritt Sverige 2025 - Snart har 200 organisationer ställt sig
bakom. Seminarium 20 november, läs mer på www.tobaksfakta.org
• Tobaksfria barn – projekt som samordnas av Tobaksfakta, där PmT i november
genomför fyra regionala konferenser på fyra orter i landet, Umeå 6:e, Gävle 8:e,
Linköping 12:e och Karlstad 15:e. Genomförs i samverkan med TPLR:s kontaktpersoner
och länsstyrelsen m fl. Anmälan och information på www.psykologermottobak.org
• Nytt och efterfrågat material – Tobaksfri graviditet, Tobaksfria barn, Till Föräldrar
mm på www.psykologermottobak.org eller www.tobaksstopp.nu
• LUFT 10 – 11 september 2020 i Helsingborg – boka in dagarna i er egen agenda och
sprid gärna information om konferensen. Planeringsarbetet är påbörjat!
• Ansökan om organisationsbidrag – är gjord till FHM för TPLR:s verksamhet 2019.

Boka in 2019-års Nätverksträff i Göteborg den 2-3 april
Vi återkommer med program och plats senare. Viktigast att du bokar dessa dagar i kalendern.
Värd för dagarna är Maria Martini. Vi ser fram emot två intressanta och innehållsrika dagar i
Göteborg.
Tisdag 2 april startar vi med lunch
Onsdag 3 april avslutar vi med fika 14.30
Inbjudan med anmälan kommer i januari 2019
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