
Tobaksfri Duo är en effektiv, flexibel och framgångsrik 
metod för att förebygga tobaksbruk. Den bygger på en 
väl strukturerad organisation, vuxenstöd, information, 
attitydpåverkan och positivt grupptryck. 

Maria Nilson har vetenskapligt utvärderat metoden i sin 
avhandling ”Promoting health in adolescents – preven-
ting the use of tobacco”.

Länk till avhandlingen finns på tobaksfri.se

Vetenskapligt utvärderad

Organisationen bakom
Arbetet startade i Västerbotten 1993 – och i stort sett 
alla skolor och ungdomar i Västerbotten är med. Verk-
samheten drivs av landstinget och Folktandvården i 
samarbete med skolor och kommuner. På VU-staben 
finns en länsansvarig kontaktperson, som metodutveck-
lar och samordnar utbildning och material. I Tobaksfri 
Duo Norr, ingår även Norrbottens län, med egen länsan-
svarig och organisation. 

Centralt på Folktandvården finns en samordnare som 
ansvarar för utveckling av klinikernas arbete. På varje 
klinik finns minst en person som ansvarar för det lokala 
tobaksarbetet, i samarbete med ”sina” skolor.

Vill du veta mer?
Kontakta oss gärna.

Eget varumärke

Tobaksfri Duo är varu- 
märkesskyddat och har  
en egen grafisk profil  
som intresserade kan ta  
del av via Ywonne Wiklund. 

Vi har tagit fram kläder och  
informationsmaterial som går  
att beställa på tobaksfri.se.
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tobaksfri.se

Västerbottens läns Landsting
Ywonne Wiklund, hälsoutvecklare
VU-staben, 901 89 Umeå
Tel 090-785 73 91
Mobil 070-648 73 15
E-post ywonne.wiklund@vll.se

Länssamordnare Folktandvården
Maria Sandström, tandhyg
Tandsköterskeutbildningen 
901 85 Umeå
Tel 090-785 60 11
E-post maria.e.sandström@vll.se

Norrbottens Läns Landsting
Bodil Larsson, Sekretariatet
971 89 Luleå
Tel 0920-28 46 16
Mobil 070-253 13 04
E-post bodil.m.larsson@nll.se

Länssamordning Folktandvården
Samhällsodontologi
Norrbottens Läns Landsting
971 89 Luleå

De flesta ungdomar som börjar använda tobak 
gör det i årskurs 6–9. Om vi kan få dem att avstå 
tobak under denna tid är chansen att de ska förbli 
tobaksfria hela livet mycket stor! 

Tobaksfri Duo är ett både roligt och framgångsrikt 
sätt att förebygga tobaksbruk. Men för att lyckas 
krävs vuxna som hjälper till. Föräldrar kan och ska 
påverka sina ungdomar att inte använda tobak. 
Skolan är en viktig arena och bör ha ett väl förank-
rat arbete mot tobak. 

Flera studier visar att unga människor vill ha tydliga 
vuxna omkring sig – och att föräldrar, skola och 
samhälle ska ha samma regler.

En ”sidovinst” med att bilda en Tobaksfri Duo är 
att många vuxna slutar att använda tobak för att 
vara ett stöd för sin ungdom!

– för en tonårstid utan tobak

2012 tar vi upp kampen 
mot tobaksindustrin!



Klassbesök och vuxeninformation
I årskurs 5 eller 6 får eleverna utbildning om 
tobak i kombination med övningar som stärker 
självförtroendet. Föräldrar och andra vuxna nära 
eleverna får också information. 

Därefter erbjuds ungdomen att tillsammans med 
en tobaksfri vuxen bilda en duo – där den vuxne 
stöttar eleven fram till skolavslutningen i klass 9. 
Vuxenpartnern är ofta en förälder, men kan också 
vara ett syskon över 18 år, en släkting, granne, 
skolpersonal eller annan betydelsefull person.  
En vuxen kan skriva avtal med flera ungdomar. 

Ansvariga för arbetet är oftast specialutbildade tand- 
hygienister och tandsköterskor inom Folktandvården. 
Vissa kommuner har utsett andra som ansvarar för arbetet.

Så här går det till

Kontrakt
Kontraktet är den viktiga överenskommelsen där 
duon lovar att inte röka, snusa eller på annat sätt 
använda tobak till avslutningen i klass 9 (minst). 

Vuxenpartnern har huvudansvaret för att följa 
upp avtalet. Om den vuxne bryter avtalet kan 
ungdomen byta partner. Om ungdomen bryter 
avtalet återlämnas medlemskortet och ett upp-
följningssamtal genomförs.

Försäkran
Varje år skriver duon på en försäkran där de 
intygar att de hållit avtalet under det gångna 
året. Försäkran kan användas som en lott-
sedel, t ex genomför Tobaksfri Duo Norr ett 
stort Vårlotteri i samband med skolavslut-
ningen. 

Så här går det till:

Tobaksfritt arbete i skolan

Det är viktigt att det tobaksförebyggande arbetet syns 
och följs upp i skolan. På nästan alla skolor finns därför 
en kontaktperson och en arbetsgrupp för Tobaksfri Duo, 
som ansvarar för uppföljning och regler. De organiserar 
det lokala arbetet under året och delar ut material som 
Försäkran och tidningen Friheter. 

På många skolor väljs också elevrepresentanter, som är 
med i planeringen av skolans egna aktiviteter och utlott-
ningar – och är viktiga förebilder.

En samordnare i kommunen eller länet 
har regelbunden kontakt med skolan 
och informerar om utbildningar, ge-
mensamma aktiviteter, tävlingar m.m. 

Förmåner
Alla ungdomar får ett medlemskort 
som ett bevis på det aktiva beslutet! 
Det är också en personlig värde-
handling som ger förmåner och 
rabatter på t.ex. fika, varor eller 
aktiviteter.

FRIheter
Tidningen Friheter speg-
lar det tobaksfria arbetet i 
världen och på skolorna. Hit 
kan alla skicka in reportage 
och bilder från sina lokala 
aktiviteter. 

Tidningen kommer ut en 
gång per läsår och delas ut 
gratis till eleverna på skolorna. 
Den finns även i Landstingens  
väntrum och kommuners ung-
domsverksamhet.

Tidningen finns också att läsa 
på tobaksfri.se.

Utbildning
Personal som arbetar med 
duon erbjuds regelbundet fort-
bildning. Som stöd för arbetet 
finns även en ny handledning 
(2011).

Elevgrupper från skolorna  
erbjuds att delta i Elevaktivitets-
dagar och Informatörsutbild-
ningar med olika teman för att 
öka elevernas kunskap och stärka 
skolans eget arbete. 

Utvecklingssamtal
Samtalet och dialogen är kanske det viktigaste av allt i 
möten med unga människor! I handledningen finns en 
manual för hur det tobaksfria arbetet kan bli en bra ut-
gångspunkt och ingå i utvecklingssamtalet. 

Uppföljning
• Varje år skriver duon under en Försäkran för att intyga 

sin tobaksfrihet.

• Folktandvården följer upp tobaksbruk och Tobaksfri 
Duo vid alla besök. 

• Skolan informerar och följer upp via föräldramöten, 
hemsida, utvecklingssamtal och hälsosamtal.

• Vuxenpartnern ska ge uppmärksamhet och föra en 
dialog om det tobaksfria beslutet.

• Närsamhället stöttar tobaksfria ungdomar via 
förmåner och aktiviteter.

• Skolans arbete följs upp av en årsrapport som är 
underlag för en certifiering.  

Involvera gärna fritidsgården och idrottsföreningar i ar-
betet, speciella lagkontrakt är framtaget för ändamålet.

Namn 

Födelseår-månad-dag

Gäller t o m 30 juni år 

Medlemskort

tobaksfri.se

tobaksfri.se

Jag har bestämt mig

för att inte röka, snusa eller på  

annat sätt använda tobak.
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Vi har bestämt oss 

Härmed lovar vi högtidligen att vi två bildar en Tobaksfri Duo. 

Det innebär att vi inte ska röka, snusa eller på annat sätt använda tobak.

Varje år får vi skriva på en försäkran om att vi varit rök- och snusfria det 

gångna året. Det ger oss rätt att vara med i utlottningen av de Tobaksfria 

priserna. Kontraktet gäller från och med denna dag, till och med skolavslut-

ningen i årskurs nio. Detta kontrakt upprättas i två likalydande exemplar, ett 

till duon och ett till skolan.

Vi lovar på heder och samvete att följa detta kontrakt.

Kontrakt

Skola 

Ort 

Datum

Elevens underskrift 

Vuxenpartners underskrift

Namnförtydligande 

Namnförtydligande

Adress 

Adress

Telefon 

Telefon

Född år-mån-dag

Representant för Tobaksfri Duo

Namn

www.tobaksfri.se

Tobaksfri Duo en metod från Västerbottens läns landsting

Härmed försäkrar vi att vi varit en Tobaksfri Duo. 

Vi lovar på heder och samvete att vi inte har rökt, 

snusat eller använt tobak på annat sätt under det 

gångna året. Därmed har vi rätt att vara med i  

utlottningen av de Tobaksfria vinsterna.

Försäkran

tobaksfr i .se

Försäkran lämnas till skolans kontaktperson för Tobaksfri Duo eller skickas till: 

Ywonne Wiklund FoUU-staben, Landstingskontoret, 901 89 Umeå.

Skola 

Ort 

Datum

Elev

Adress

Postnummer och ort

Elevens storlek på t-shirt     S       M       L       XL       XXL

Vuxenpartner 

Adress

Postnr och ort
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En tidning från tobaksfri duo LäsårEt 2011/2012

tobaksfritt i stallet

bilder från Elevaktivitetsdagarna

tobaksfri duo växer

sorsele vann!

intErvju mEd cirkusartistEn

oscar karlsson




