Tobaksfria barn och unga
- barns rätt är vuxnas ansvar

GÄVLE 8 NOVEMBER
PLATS: CLARION WINN,
CITYKONFERENS, NORRA SLOTTSGATAN 9
HOTELL WINN

TID: 9.30 – 16.00
FRUKOSTMÖTE 8.30 – 9.30

Välkommen till en dag som gör skillnad!
Barns rätt och möjligheter till en tobaksfri uppväxt är beroende av vuxenvärldens insikter och
ansvarstagande. Det handlar om lagstiftning, policybeslut, riktlinjer och opinionsbildning. Om
samverkan, tillgång till tobaksavvänjning och evidensbaserade metoder för att förebygga
tobaksbruk.

Alla har en viktig roll och behövs i det tobaksförebyggande arbetet!
Under dagen får du från din arena – från ditt perspektiv – i ditt dagliga arbete som politiker,
tjänsteman, skolpersonal, fritidsledare, idrottsledare, verksam inom ideella sektorn, förälder
och människa KUNSKAP, INSPIRATION och VERKTYG för att kunna göra skillnad. Vi erbjuder
även ett informationsmöte om lagstiftning och verktyg som stöd i ditt arbete som politiker,
ledare, chef, samordnare och tillsynshandläggare.

Dagens innehåll
•
•
•
•
•
•
•

Arenor och stödjande lagstiftning
Barnets rätt och vuxnas ansvar - Tobakskonventionen och Barnkonventionen
Föräldrar och nära vuxnas engagemang och tydlighet
Betydelsen av tobaksfri skoltid och hur det kan genomföras
Samtalet om tobak gör skillnad
Nya tobaksprodukter, e-cigaretter mm
Tobaksfri Duo i Gävleborg

Föreläsare: Margareta Pantzar, Vidar Albinsson och Ywonne Wiklund. Föreläsarna presenteras
på hemsidan www.tobaksstopp.nu
Psykologer, socionomer och folkhälsovetare mot tobak genomför under hösten fyra regionala konferenser, ett
samverkansprojekt med Tankesmedjan Tobaksfakta med ekonomiskt stöd av
Folkhälsomyndigheten.

Program och anmälan
Frukost- och informationsmöte
Frukost serveras från 08.00
08.30 – 09.30

Alla är välkomna, men denna första timme riktar sig främst till politiker,
ledare, chefer, samordnare och tillsynshandläggare.

Utbildningsdag
Frukost serveras från 09.30
10.00 – 16.00.

Inledning med frukost, därefter utbildning med föreläsningar.
Lunch ingår.

Anmälan
Utbildningen är kostnadsfri, aktuellt och nytt material ingår.
Anmälan via Länsstyrelsens kalender HÄR.
Sista anmälningsdag är den 1 november. Ange specialkost eller behov av hjälpmedel.

Kontakt
Maria Donnerstål, ANDT-samordnare Länsstyrelsen Gävleborg
maria.donnerstal@lansstyrelsen.se
Christian Sohlberg, tillsynshandläggare Länsstyrelsen Gävleborg
christian.sohlberg@lansstyrelsen.se
Ulrika Olsson, strateg folkhälsa Region Gävleborg
ulrika.olsson@regiongavleborg.se

Psykologer, socionomer och folkhälsovetare mot tobak genomför under hösten fyra regionala konferenser, ett
samverkansprojekt med Tankesmedjan Tobaksfakta med ekonomiskt stöd av
Folkhälsomyndigheten.

