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 Tobacco Endgame - ett Rökfritt Sverige  
 2025, inbjudan nätverksträff i Värmland 

Målet med träffen är att samla aktörer som på olika sätt bidrar till ett 
Tobaksfritt Värmland. Deltagare/representanter från olika aktörer och 
verksamheter får möjlighet till inspiration och ökad kunskap. 

Tobaksfakta och dess medlemsorganisationer driver sedan 2013 opinionssatsningen 
Tobacco Endgame – Rökfritt Sverige 2025. Den bygger på förslaget att den dagliga 
rökningen i Sverige år 2025 ska vara nere under fem procent av befolkningen, i stort 
en halvering jämfört med dagens situation.  Regeringen har ställt sig bakom målet. 
Detta är uttalat i ANDT-strategin 2016–2020 liksom i regeringsförklaringen.  

Datum och plats
Måndag 25 november, 2019 
Kl. 13-16 

Plats 
Lokal Galaxen, Regionens hus, 
Rosenborgsgatan 50, Karlstad

Målgrupp 
Representanter från  
verksamheter och aktörer i 
Värmland som bidrar till ett 
minskat tobaksbruk i  
Värmland 

Sista anmälningsdag 
14 november 2019 

Anmälan till 
Länk till webbanmälan 

Kostnad 
Nätverksträffen är kostnadsfri Vi 
bjuder på fika 

Information  
Annika Andersson 
Länssamordnare ANDTS-frågor 
Länsstyrelsen Värmland Telefon 
010-224 73 97 
E-post annika.b.andersson@ 
lansstyrelsen.se

Lisa Brunzell Folkhälsostrateg 
Region Värmland 
Telefon 054- 61 42 47 
E-post lisa.brunzell@ 
regionvarmland.se

Programpunkter

13.00 Välkomna, presentation. Vad har hänt sedan sist?

14.15-14.45 Elektroniska cigaretter – en summering från 
Kunskapssammanställning, användning, attityder och potentiella hälsoeffekter 
Louise Adermark, forskare vid Göteborgsuniversitet (medverkar via länk)

14.45-15.00 Fika

15.00 -15.45 Om att involvera unga i kunskapsinhämtning, analys och i 
presentation av ungas tobaksvanor. Hur har förebyggarenheten nått unga och vad 
har det gett? Klara Tufvesson, folkhälsoutvecklare, Förebyggarenheten 
Kristinehamns kommun

15.45-16.00 avslutning och nästa steg

I Strategi för ANDT-förebyggande arbete i Värmland, 2017–20211, finns som 
förslag till aktivitet att ställa sig bakom Tobacco Endgame. I Värmland har flera 
regionala aktörer och några kommuner ställt sig bakom Ett Rökfritt Sverige 
2025. Ju fler aktörer som bidrar till ett minskat tobaksbruk i Värmland desto 
större möjligheter att målet.  

Här hittar du Strategi för ANDT-förebyggande arbete i Värmland, 2017–2021 
(alkohol, narkotika, dopning, tobak), Länsstyrelsen Värmland. 

Välkommen! 
Annika Andersson, länssamordnare för ANDTS-frågor, Länsstyrelsen Värmland
Lisa Brunzell, folkhälsostrateg, Region Värmland 
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