
 

 

Nyhetsbrev Tobakstriangeln december 2018 
Ett ANDT- preventivt projekt finansierat av Folkhälsomyndigheten 

______________________________________________________________________________ 

Vad har hänt under hösten? 

 

Det första projektåret av tre närmar sig sitt slut där det under hösten har genomförts utbildningar inom Sydnärkemodellen på de 

medverkande skolorna. Sydnärkemodellen är en modifiering av Kronobergsmodellen, en polisiär arbetsmetod som syftar till att 

begränsa ungdomars alkoholdrickande i offentlig miljö, men som i detta projekt anpassas till att begränsa ungas tobaksbruk och 

minska illegal tobakshandel till minderåriga. Sydnärke folkhälsoteam har tillsammans med Polisen utbildat skolpersonal i 

Sydnärkemodellen som går ut på att all skolpersonal som ser tobaksbruk bland unga på skolans område eller i anslutning till 

skolans område ska ha ett enat tillvägagångssätt för att skolan ska erbjuda en skyddande och stödjande miljö så att fler elever 

förblir tobaksfria.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

På forskningsfronten… 
Just nu pågår datainsamlingen för fullt och till 
jul kommer enkäten vara besvarad av 
samtliga deltagande skolor. Svarsfrekvensen 
är överlag god; på vissa skolor så hög som 
över 90 procent. Dock har det trots 
upprepade påminnelser varit svårt att förmå 
vårdnadshavarna till sjundeklassarna att 
skicka in samtyckesblanketten. Detta har 
inneburit att svarsfrekvensen är betydligt 
lägre i just denna grupp. Möckelngymnasiet i 
Karlskoga samt Storåskolan i Lindesberg 
kommun har ställt upp som jämförelseskolor, 
det vill säga skolor där Tobakstriangeln inte 
implementeras men där personal och elever 
ändå besvarar enkäten.  
Det har inkommit en del frågor kring hur 
resultaten från datainsamlingen ska redovisas. 
Resultatet kommer att sammanställas skriftligt 
i en kortfattad delrapport, vilken samtliga 
intressenter tillhandahålls via epost. Vill någon 
boka en muntlig genomgång eller föreläsning 
så är ni välkomna att kontakta Anna Petersén 
(se kontaktuppgifter nedan). I annat fall 
återkommer erbjudandet i samband med att 
projektet avslutas i december år 2020.  
 
Anna Petersén 
Epost anna.petersen@oru.se 
Tfn 019-30 34 45 
 

Tobakstillsyn  
I december månad beslutade riksdagen om en ny tobakslag. Den 
nya lagen om tobak utvidgas till att gälla även elektroniska 
cigaretter och andra produkter och börjar gälla den 1 juli 2019. Det 
innebär bland annat ett utökat rökförbud på fler platser utomhus 
som tågperronger, busshållplatser, lekplatser och idrottsplatser 
samt uteserveringar. Tobakslagen kommer även innebära att alla 
som vill sälja tobak måste ha tillstånd. Målet med den nya lagen är 
att minska svenskarnas bruk av tobak för att nå målet om ett 
rökfritt Sverige 2025.  
 
– Det finns ett mycket brett stöd bland den svenska befolkningen 
för att ta ytterligare steg, inte minst för att skydda barn och unga, 
sa socialminister Annika Strandhäll när regeringen la fram 
förslaget. 
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