Tackla Tobak i Tandvården 2022 – nationell yrkeskonferens
om tobaksprevention

Välkommen till 2022 års viktigaste eftermiddag.

För: Tandvårdspersonal alla kategorier samt politiker och beslutsfattare.
Anmälan: www.tandvardmottobak.org
Tid: Onsdagen den 6 april 2022 kl 13.00-16.30
Plats: Svenska Läkaresällskapet, Klara Östra Kyrkogata 10, Stockholm
Via Länk: Meddela vid anmälan till kansliet, så skickas en länk.
Konferensen belyser tandvårdens viktiga roll i tobaksfrågan.
Ni får veta det senaste kring:
Nikotinet och dess skadliga effekter på kroppen.
Hur ni aktivt kan arbeta med tobaksavvänjning på kliniken
Nya tobak/nikotinprodukter och ungdomar, Vad är vad i djungeln av nya produkter?
Lagar för alla barns framtid, Nationell kampanj för att få politiken att stifta lagar som skyddar barn
och ungdomar mot nikotinets skadliga effekter.
Socialstyrelsen presenterar de nya riktlinjerna och våra förbund sänder antiröksignaler och mycket
mer.
Målgrupp är personal på fältet samt politiker och beslutsfattare inom tandvård, hälsovård och
sjukvård.
Program:
13.00 Lena Sjöberg, leg tandläkare, ordförande Tandvård mot Tobak, hälsar välkommen
Linnéa Hedman, docent i epidemiologi och folkhälsovetenskap, Umeå Universitet samt OLIN-studierna, region Norrbotten:
Forskning om tobakens skadeverkningar - aktuellt kunskapsläge och nya utmaningar

Katarzyna Swigon, leg. tandhygienist och ledamot Tandvård mot Tobak:
Praktisk tobaks/nikotinavvänjning på kliniken.
Johanna Reuterving Smajic, leg. tandhygienist, ledamot Tandvård mot Tobak:
Nya tobak och nikotinprodukter, från brunt och ute till vitt fräscht och inne

14.30-15.00 Paus, kaffe och mingel

15.00-16.30
Gabriella Beckvid Henriksson, vetenskaplig projektledare och utredare Socialstyrelsen och
Sofia Orrskog, utredare Socialstyrelsen:
Socialstyrelsens nya Nationella riktlinjer för tandvården
Birgitta Enmark, leg tandhygienist, ordförande Yrkesföreningar mot Tobak:
Lagar för alla barns framtid, nationell kampanj för att stifta lagar för att skydda barn och unga mot
nikotinets skadliga effekter
Stella Airila-Månsson, leg.tandläkare, spec. parodontologi, med.dr
Rökningens neg effekter på parodontala vävnader
Våra fackliga företrädare
Chaim Zlotnik, Ordförande Svenska Tandläkarförbundet
Yvonne Nyblom, Ordförande Sveriges Tandhygienistförening
Tina Hilding, Ledamot Svenska Tandsköterskeförbundet
Sammanfattning och avslut av en fullspäckad eftermiddag
Anmälan senast 15 mars via Tandvård mot Tobaks hemsida:
www.tandvardmottobak.org
Tillsammans tacklar vi tobak - väl mött!

