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Årsplan for tobaksgruppen 2016 

 
 
 
 

Hvad er temagruppens formål, og hvilket behov indfrier temagruppen for netværkets medlemmer og ift. Sund By 
Netværkets strategi 2013-16. 

Tobakstemagruppens formål er at styrke sammenhæng og udvikling i folkesundhedsarbejdet på tobaksområdet til gavn 
for befolkningens sundhed. I temagruppen er der et bredt udsnit af kommuner, 75 medlemmer fra 39 kommuner, samt 
repræsentanter fra Sundhedsstyrelsen, Kræftens Bekæmpelse, Hjerteforeningen og Apotekerforeningen. Temagrup-
pen arbejder for at styrke en fælles indsats mod tobak, og skabe lige muligheder for borgerne til, at modtage tobaksfo-
rebyggende tilbud. Endvidere er det formålet, at brugen af nationale anbefalinger og egne udviklede materialer, skal 
være med til at støtte op om gruppens arbejde. I temagruppen er det et ønske at give medlemmerne mulighed for at 
videndele og erfaringsudveksle på tværs af landet, for her igennem at skabe stærke samarbejdsrelationer. Ved inddra-
gelse af både kommunale, statslige og private aktører, er det muligt at styrke arbejdet for strukturel forebyggelse på 
tobaksområdet. 

 
Mødets tema/fokus  

 
Målgruppe for mødet – 
hvem deltager fra med-
lemmerne?  

 
Hvordan er temaet relate-
ret til Sund By Netværkets 
strategi?  

 
Tid og sted 

Tema: Unge og forebyggelse på 
ungdomsuddannelser 
 
Tobaks og alkohol forebyggelse 
og mental sundhed blandt unge 
på ungdomsuddannelser. 
Mødet arrangeres fælles med 
alkoholtemagruppen og med 
faglige input fra temagruppen 
mental sundhed.  

Medlemmer af netvær-
kets alkohol – og tobaks-
grupper 

Videndeling og erfarings-
udveksling på tværs af te-
maerne alkohol, tobak og 
mental sundhed. 

1. februar klokken 10 – 
17 i Aarhus. 
Er afholdt. 

Tema: Nye veje i tobaksforebyg-
gelsen.  
Andel af dansk rygere er den 
samme 5. år i træk – færre ryge-
re vælger rygestoptilbud, gør vi 
det rigtige i kommunerne? 
Dag 1: Erfaringerne fra succes-
fuldestorrygerprojekterne.  
Dag 2:  
Status på under arbejdsgrupper 
og arbejdsgruppernes mulighe-
der.  
Sund By netværkets rolle i nati-
onale tobaks spørgsmål, fx lov-

Temagruppens med-
lemmer. 
Formandskabet vil gerne 
markedsføre tobaks-
gruppens / SBN’s arbej-
de, og vil derfor i samar-
bejde med SBN sekreta-
riatet, inviterer tobaks-
koordinatorer fra ikke-
medlemskommuner med 
12-12 mødets 1. dag. 

Ved at kortlægge, samle og 
systematisere erfaringer og 
viden, vil ”restgruppen” af 
rygere i højere grad kunne 
nås. 

12-12 møde i DSB kur-
suscenter i Knudshoved. 
21. juni klokken 10 – 17  
22. juni klokken 9- 13.  
Mulighed for netværks-
middag og overnatning. 
(2. dagen er for med-
lemmer af tobaksgrup-
pen)  
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givning om e-cigaretter. 
Nationale kampagner og stopda-
ge 
   
Status formandskabet 
   - Året der er gået 
   - Valg til formandskabet 
 

Tema: 
Under udarbejdelse. 
 

Følger Følger Odense Kommune 
Uge 41 2016 

 

Tobaksgruppen har igen planer om, at 1. dagen på det årlige 12-12 møde i juni, også tilbydes til ikke medlems-
kommuner. For på den måde at rekrutter nye medlemskommuner.  

 

 


