Nätverket har stöd av Folkhälsomyndigheten genom ett årligt
organisationsbidrag.
Det nationella nätverket för tobaksprevention i landsting
och regioner (TPLR) består av minst en samordnare från
respektive landsting eller region i Sverige som lokalt koordinerar
det tobakspreventiva arbetet, ofta i samverkan med bl a länets
ANDT-samordnare.
TPLR drivs av ett arbetsutskott, med ca fyra sammanträden per år.
Representant från Yrkesföreningar mot Tobak är adjungerade till
arbetsutskottets möten. TPLR samarbetar med Hälsofrämjande
sjukhus tobaksgrupp och är medlem i Tankesmedjan Tobaksfakta.
Arbetsutskottets huvudsakliga arbetsuppgifter är att:







Stödja och samordna tobakspreventivt arbete och insatser i
landsting och regioner. Sprida aktuellt, goda exempel och dela
erfarenheter. Medlemmarna uppmuntras ta egna initiativ till
aktiviteter, samarbete och erfarenhetsutbyte
Uppdatera information på hemsidan, www.luftkonferens.nu
Genomföra en årlig nätverksträff
Fungera som en nationell referensgrupp i tobaksfrågan och
bevaka det samlade tobakspreventiva arbetet i Sverige, vilket
gjorts sedan början av 90-talet
Ansvara för genomförandet av Sveriges största konferens inom
tobaksområdet, LUFT vart 3:e år.

TPLR utgår från tobaksfrågans hela bredd som en viktig
samhällsfråga och fungerar som en sammanhållande länk för det
tobakspreventiva arbetet i Sverige tillsammans med övriga aktörer.

TPLR:s arbetsutskott april 2015 – april 2016
Ordförande

Ledamöter

Ywonne Wiklund, hälsoutvecklare
Västerbottens läns landsting
Ywonne.wiklund@vll.se

Katarina Östergren,
hälsoutvecklare
Landstinget Sörmland
Katarina.ostergren@dll.se

Vice ordförande
Mattias Jonsson,
folkhälsosekreterare
Region Jönköpings län
Mattias.jonsson@rlj.se

Lisbeth Andersson,
folkhälsoutvecklare
Landstinget Blekinge
lisbeth.andersson@ltblekinge.se

Kassör

Ulrika Olsson,
folkhälsoutvecklare
Region Gävleborg
ulrika.olsson@regiongavleborg.se

Ingrid Edvardsson Aurin,
folkhälsoutvecklare
Region Kronoberg
ingrid.edvardsson@ltkronoberg.se

Sekreterare
Lena Lundh, fortbildningsledare
Landstinget i Stockholms län
lena.k.lundh@sll.se

Samtliga representanter för tobaksprevention från landets alla landsting
och regioner som ingår i nätverket, är namngivna på sista sidan.
Adjungerad
Lena Sjöberg, kanslichef
Yrkesföreningar mot tobak
lena@ymtkansli.org

Landstingen/regionernas representanter i nätverket
Blekinge län - Lisbeth Andersson
Dalarna län - Suzanna Westberg, Juni Joffer
Gotlands län - Mona Wahlgren
Gävleborgs län - Ulrika Olsson
Hallands län – Susanne Johansson
Jämtlands län - Ewa Jonsson
Jönköpings län - Mattias Jonsson, Marita Andersson
Kalmar län - Marie Tigerryd
Kronobergs län - Ingrid Edvardsson
Region Skåne - Maria Bjerstam, Kountie Moussa
Norrbottens län – Maya Bergström Wuolo
Stockholms län - Ann Post, Lena Lundh
Södermanland - Katarina Östergren
Uppsala län - Erika Häggström
Värmlands län - Annika Sundelin
Västerbottens län - Ywonne Wiklund
Västernorrlands län - Iwona Jacobsson
Västmanlands län - Maria Lehrberg
Västra Götaland - Birgitta Nydahl Svärd, Maria Martini
Örebro län - Matz Larsson, Jesper Hellberg
Östergötland – Katarina Åsberg, Linda Karlsson
Fullständiga kontaktuppgifter och mer information om arbetet inom TPLR
hittar du på vår hemsida: www.luftkonferens.nu

