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Tobaksforebyggelse og rygestoptilbud er for 

langt de fleste danske kommuner veludbyggede 

sundhedsfremme- og forebyggelsesindsatser, og 

kommunerne har i dag omfattende viden om og 

erfaring for, hvilke tiltag på tobaksområdet virker 

bedst, og hvordan de kan organiseres. Alligevel 

kræver tobaksområdet fortsat faglig udvikling og 

politisk bevågenhed. 

 Den nationale sundhedsprofil fra 2010 viser, 

at 21 % af de voksne danskere er dagligrygere, 

men samtidig ønsker næsten tre ud af fire rygere 

at holde op med at ryge. Kommunerne har altså 

et stort potentiale i at tilbyde rygestopkurser og 

generelt styrke fokus på det tobaksforebyggende 

område, som er det forebyggelsesfelt, hvor der 

findes den bedste videnskabelige dokumentation 

for effekt. 

 Med den reviderede lov om røgfri miljøer fra 

juni 2012 har regeringen taget et lille skridt i ret-

ning af at beskytte især unge yderligere mod ud-

sættelse for røgens sundhedsskadelige virkninger.  

Men der er stadig lang vej endnu. Internationale 

erfaringer viser, at en vidtgående rygelov, der 

håndhæves konsekvent, er et stærkt middel til at 

reducere antallet af rygere og begrænse rygestart, 

og det er også dokumenteret, at når rygereglerne 

først er trådt i kraft, er der stor opbakning til dem 

fra både rygere og ikkerygere. Derfor ønsker Sund 

By Netværket, at rygeloven hurtigst muligt revide-

res igen, så eksempelvis børn i dagpleje bliver lige 

så godt beskyttet mod tobaksforurenet luft som 

børn i vuggestuer og børnehaver. Flere kommuner 

har vist, at det kan lade sig gøre rent praktisk, så 

der kræves blot politisk vilje. 

 Tobaksrygning er fortsat den enkeltfaktor, der 

har størst negativ indflydelse på folkesundheden i 

Danmark, og som tager flest sunde leveår fra dan-

skerne. Samtidig er tobaksrygning også en af de 

faktorer, der især medvirker til at øge den sociale 

ulighed i sundhed. 

 Tværgående indsatser i kommunerne har vist, 

at når fagfolk fra forskellige områder arbejder 

sammen om mål på tobaksområdet, opnår man 

bedre resultater. Derfor et det vigtigt, at det tvær-

gående arbejde udbygges og understøttes. Dette 

kan samtidig sætte yderligere fokus på lighed i 

sundhed, der er et af de mål, som WHO Healthy 

Cities Network arbejder hen imod.

 Publikationen rummer anbefalinger til kom-

munens planlæggere, beslutningstagere og prak-

tikere, der skal igangsætte eller videreudvikle 

konkrete tobaksforebyggende indsatser. 

 Sund By Netværket vil gerne takke bidrags-

yderne til publikationen og redaktionsgruppen for 

arbejdet med publikationen.

God læselyst!

Peter Holm Vilstrup

Formand for Sund By Netværket

Juni 2012

Forord





5

Forord	 3

Indledning			 6

1. del: Rationalet bag tobaksforebyggelse   8

Tobaksforebyggelsens	elementer	 9

Tobaksforebyggelsen	i	Danmark	 10

Tobaksrygning	og	social	ulighed	i	sundhed	 11

2. del: Ti skridt til god tobaksforebyggelse 12

De	ti	anbefalinger	 12

Forudsætninger	for	det	tobaksforebyggende		

arbejde	 13

Kvalifikationer	hos	rådgivere	og	andet	personale	 17

3. del: Inspiration til den kommunale indsats 18

Fremme	af	røgfri	miljøer	 18

	 Røgfri	kommunale	arbejdspladser	 20

	 Beskyttelse	af	børn	mod	røg	 20

	 Skoler	og	ungdomsuddannelser	 22

	 Revision	af	rygepolitikken	 23

	 Særlige	områder	 23

	 Forbud	eller	begrænsning	 27

Fremme	af	rygestop	 28

	 Forskellige	målgrupper	 28

	 Overblik	over	aktører	i	tobaksindsatsen	 31

	 Opsøg	borgerne	med	tilbud	 31

Indhold

	 Forskellige	rygestoptilbud	 31

	 Alle	skal	spørge	og	spørges	 32

	 Barrierer	hos	de	ansatte	 32

Rekruttering	 34

	 Kendskab	til	målgruppen	muliggør	tilpassede	tilbud	 34

	 Forskellige	kommunale	tilbud	 35

	 Markedsføring	af	tilbuddene	 35

Forebyggelse	af	rygestart	 38

	 Hvorfor	begynder	nogle	unge	at	ryge?	 39

	 Kommunen	bør	arbejde	helhedsorienteret	 41

	 Arenaer,	aktører	og	metoder	 41

4. del: Generel dokumentation 48

	 Danskernes	rygevaner	 48

	 Rygning	som	nikotinafhængighed	 49

Appendikser 52

Appendiks	1:	Arenaer,	aktører	og	metoder	for		

forebyggelse	af	rygestart	 52

Appendiks	2:	Oversigt	over	målgrupper	 56

Appendiks	3:	Oversigt	over	rygestoptilbud	 63

Appendiks	4:	Eksempler	på	rekruttering	 68

Appendiks	5:	Dokumentering,	evaluering	og		

kvalitetssikring	 72

Appendiks	6:	Lov	om	røgfri	miljøer	 76



6

Indledning

I 2006 udgav Sund By Netværket første gang pub-

likationen Ti skridt til god tobaksforebyggelse – den 

gode kommunale model. Efter at kommunerne i 

2007 fik overdraget ansvaret for forebyggelse og 

sundhedsfremme og for at sikre sunde rammer 

for borgernes liv, er der sket en udvikling af det 

tobaksforebyggende område i kommunerne. De 

fleste kommuner gennemfører tobaksforebyg-

gende indsatser og har høstet mange erfaringer 

på området.

 Erfaringer, ny viden og den reviderede lov om 

røgfri miljøer fra juni 2012 danner baggrund for, 

at Sund By Netværkets tobakstemagruppe har 

ønsket at revidere publikationen fra 2006. Den 

reviderede udgave skal gøre kommunerne i stand 

til at planlægge og gennemføre en veldokumen-

teret tobaksforebyggende indsats, der baserer sig 

på den nyeste viden, de nyeste metoder og den 

aktuelle lovgivning. 

Publikationen er opdelt i fire dele:

1. del: Rationalet bag tobaksforebyggelse er en 

introduktion, der præsenterer det tobaksforebyg-

gendeområde og forklarer, hvorfor det fortsat er 

vigtigt at prioritere.

2. del: Ti skridt til god tobaksforebyggelse be-

skriver de ti anbefalinger på baggrund af danske 

og internationale erfaringer. For at kommunen 

kan få succes med tobaksindsatsen, skal en 

række forudsætninger være opfyldt – disse er be-

skrevet i denne del af publikationen.

3. del: Inspiration til den kommunale indsats 

beskriver anbefalingerne om fremme af røgfrie 

miljøer, fremme af rygestop og forebyggelse af 

rygestart. Desuden er dokumentationen bag 

anbefalingerne beskrevet, ligesom man finder 

anvisninger til, hvordan anbefalingerne kan im-

plementeres i kommunen. 

4. del: Generel dokumentation præsenterer den 

vigtigste dokumentation om danskernes rygeva-

ner og nikotinafhængighed.

Tredje del henvender sig især til praktikere, mens 

de øvrige dele af publikationen primært er mål-

rettet planlæggere og beslutningstagere. Hver del 

afsluttes med en liste over litteratur.
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1. del:  
Rationalet bag tobaksforebyggelse 

Selvom andelen af rygere gennem mange år er 

blevet stadig lavere, er tobaksrygning fortsat den 

enkeltfaktor, der har størst negativ indflydelse på 

folkesundheden i Danmark. Netop derfor er fore-

byggelsespotentialet på dette område størst. Sta-

tens Institut for Folkesundhed har i 2012 bereg-

net, at rygning er årsag til knap 14.000 dødsfald i 

Danmark hvert år.1 Hertil kommer 1.000 dødsfald 

som følge af udsættelse for tobaksforurenet luft. 

Det totale antal dødsfald har været forholdsvis 

stabilt, men fordelingen på køn har ændret sig 

(se figur 1.1). 

Rygere har en betydeligt øget sygelighed, som 

giver sig udslag i et stort sygefravær og et meget 

stort forbrug af sundhedsydelser. Danskernes 

rygning medfører hvert år 2,5 millioner fraværs-

dage fra arbejdet, 2,5 millioner kontakter til al-

men praksis og 150.000 hospitalsindlæggelser, og 

det årlige produktionstab som følge af rygning er 

opgjort til mellem 3.529 og 30.793 millioner kro-

ner.2 Rygning koster det danske samfund adskil-

lige milliarder kroner om året.3

0

2008-2010

2005-2007

2002-2004

1997-2001

4.0002.000 6.000 8.000

Antal dødsfald pr. år

Kvinder

Mænd

Figur 1.1. Rygerelaterede døds-
fald i Danmark 1997-2010 
blandt mænd og kvinder.1
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Tobaksforebyggelsens elementer
På baggrund af 40 års international forskning 

og praktisk erfaring er der udviklet en strategisk 

model for det tobaksforebyggende arbejde. Mo-

dellen har tre grundlæggende elementer:

■	 	Fremme af rygestop

■	 	Fremme af røgfri miljøer

■	 	Forebyggelse af rygestart. 

Figur 1.2 viser forholdet mellem de tre grundlæg-

gende elementer i tobaksforebyggelsen og for-

skellige målsætninger.

 Verdensbanken og WHO har beskrevet, hvilke 

tiltag der er de mest effektive, hvis man vil op-

fylde disse målsætninger:

1.   Øget pris på tobaksprodukter via særlige to-

baksafgifter

2.   Forbud mod tobaksreklamering og andre 

salgsfremmende metoder

3.   Brug af markante og stærke advarsler på ciga-

retpakker og andre tobaksprodukter

4.   Regler eller lovgivning, der skaber røgfri mil-

jøer på arbejdspladser og i det offentlige rum

5.   Brede informationskampagner og uddannel-

sesprogrammer

6.   Rygeafvænningsprogrammer, som kan hjælpe 

dem, der gerne vil holde op med at ryge.

Mange af disse tiltag forudsætter landspolitiske 

beslutninger i regering og Folketing. Men de tre 

Figur 1.2. Oversigt over forholdet mellem tobaksforebyggelsens elementer og målsætninger.4
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Reducere barrierer
for rygestop
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Denormalisere
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Reducere 
tilskyndelse til 

rygning

Aktiviteter   –     Interventioner   –     Virkemidler
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sidstnævnte tiltag (4. Regler om røgfri miljøer, 5. 

Information og uddannelse og 6. Rygeafvænning) 

forudsætter indsatser på kommunalt niveau.

 WHO understreger, at man vil opnå den stør-

ste effekt ved at kombinere alle de ovennævnte 

tiltag. Samtidig peger organisationen på, at ind-

satsen for at få rygere til at holde op med at ryge 

er det eneste tiltag, der på kort og mellemlangt 

sigt vil reducere den tobaksrelaterede sygelighed 

og dødelighed. Et understøttende miljø, herunder 

røgfri miljøer på arbejdspladser og i det offent-

lige rum, er et meget vigtigt element for at støtte 

rygere i deres rygestopforsøg, ligesom røgfri mil-

jøer bidrager væsentligt til at forebygge rygestart 

blandt børn og unge.

 Det forventes, at sundhedsministeren i løbet 

af 2012 i overensstemmelse med regeringsgrund-

laget fremsætter nationale mål for danskernes 

sundhed, herunder mål for tobaksforebyggelsen. 

Sundhedsstyrelsen har udarbejdet forebyggelses-

pakker inden for udvalgte risikofaktorer til støtte 

for forebyggelses- og sundhedsfremmearbejdet i 

kommunerne. En del af formålet er, at man kan 

arbejde hen imod et fælles niveau for effektiv 

forebyggelse i alle kommuner. 

 KL’s udspil Det nære sundhedsvæsen lægger 

bl.a. op til, at alle kommuner skal implementere 

grundlæggende indsatser på forebyggelsesområ-

det. Et muligt værktøj til dette er forebyggelses-

pakkerne.

Tobaksforebyggelsen i Danmark
Både i Danmark og i udlandet har der gennem 

en årrække været gennemført mange forsøg og 

projekter på det tobaksforebyggende område. 

Tobaksområdet er da også det forebyggelsesfelt, 

hvor man har den bedste videnskabelige doku-

mentation for en effekt af indsatsen. Undervejs 

er der i Danmark blevet udviklet og afprøvet en 

række metoder, redskaber og hjælpemidler, som 

kommunerne kan bruge i deres tobaksindsats.

 Der eksisterer et udbygget uddannelses-

koncept for rygestoprådgivere, og i løbet af de 

seneste 20 år er der uddannet i tusindvis af ryge-

stoprådgivere. Rygestopbasen udgør et effektivt 

monitorerings instrument i forbindelse med 

rygeafvænning, og det landsdækkende professio-

nelle rådgivningstilbud Stoplinien kan ud over at 

rådgive rygere om rygestop løse organisatoriske 

opgaver i forbindelse med opfølgning på og kvali-

tetssikring af rygestopindsatser.

 Samtidig viser den danske befolkning stor 

parathed til at ændre adfærd. I undersøgel-
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sen af danskernes rygevaner fra 2011 svarede 

hver anden af rygerne, at de gerne ville holde 

op, og hver fjerde, at de havde forsøgt i løbet 

af det seneste år.5 Resultaterne er heller ikke 

udeblevet, idet antallet af rygere gennem de 

seneste ti år er mindsket med cirka 50.000 om 

året. På arbejdspladser kommer der flere regler, 

som beskytter de ansatte mod tobaksrøg. I den 

seneste undersøgelse om rygning og tobaksfor-

urenet luft fra 2011 svarer fire ud af fem, at der 

ikke bliver røget indendørs på deres arbejds-

plads.6

Tobaksrygning og social ulighed i 
sundhed
Der er en tiltagende social gradient i forekom-

sten af rygning, idet de kortest uddannede ryger 

relativt mere, og der er fx,dobbelt så mange 

rygere blandt ufaglærte arbejdere sammenlig-

net med højere funktionærer. Selvom ønsket 

om rygeophør er ligeligt fordelt blandt forskel-

lige sociale grupper, er succesraten for rygestop 

betydeligt lavere blandt de kortest uddannede. 

Rygning er således et væsentligt bidrag til den 

sociale ulighed i sundhed.

 Allerede ved små mængder har tobaksrygning 

en meget lang række skadelige helbredseffekter. 

Daglig rygning forhøjer risikoen for iskæmisk 

hjertesygdom og stroke (slagtilfælde) med 2-4 

gange og risikoen for lungekræft og kronisk ob-

struktiv lungesygdom (KOL) med 15-20 gange. 

Denne relative overrisiko gælder uanset social 

gruppe. Dertil kommer, at tobaksrygning øger 

risikoen for en lang række andre kræftformer, 

åreforkalkning i perifere kar, afkalkning af 

skelettet og brud på lårbenshalsen samt øget ri-

siko for infertilitet, og rygning medfører desuden 

en øget risiko for dødfødsel, lav fødselsvægt og 

vuggedød. 

 Der er et samspil mellem rygning og flere 

andre risikofaktorer for hjerte-kar-sygdom og 

kræft, som også er skævt fordelt. Det indebærer, 

at helbredseffekten af rygning i absolutte tal er 

større blandt mindre ressourcestærke grupper. 

I og med at både forekomsten og effekten af to-

baksrygning er skævt socialt fordelt, får rygning 

en særlig stor betydning for ulighed i sundhed i 

den danske befolkning.

1	 			Ugens	tal	for	folkesundhed,	uge	8.	[Internetudgivelse].	København:	Statens	Institut	for	Folkesundhed;	2012.	www.si-folkesund-
hed.dk.

2	 			Juel	K,	Sørensen	J,	Brønnum-Hansen	H:	Risikofaktorer	og	folkesundhed	i	Danmark.	København:	Statens	Institut	for	Folkesund-
hed;	2006.

3	 			Kjøller	M,	Juel	K,	Kamper-Jørgensen	F	(red.).	Folkesundhedsrapporten	Danmark	2007.	København:	Statens	Institut	for	Folke-
sundhed;	2007.

4	 			Reducing	Tobacco	Use:	A	Report	of	the	Surgeon	General.	Atlanta:	U.S.	Department	of	Health	and	Human	Services;	2000.
5	 			Danskernes	rygevaner	2011.	Frekvensfordelinger.	København:	Sundhedsstyrelsen;	2011.
6	 			Undersøgelse	om	rygning	og	tobaksforurenet	luft.	TNS	Gallup	for	Kræftens	Bekæmpelse,	Sundhedsstyrelsen,	Hjerteforeningen	

og	Danmarks	Lungeforening;	2011.

Noter
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2. del:  
Ti skridt til god tobaksforebyggelse

Med udgangspunkt i både danske og internatio-

nale erfaringer har Sund By Netværket udarbej-

det 10 anbefalinger om konkrete kommunale 

tobaksindsatser. Anbefalingerne er struktureret 

efter fire områder: 

■	 	Forudsætninger for det tobaksforebyggende 

arbejde

■	 	Fremme af røgfri miljøer

■	 	Fremme af rygestop

■	 	Forebyggelse af rygestart. 

De fire områder er hinandens forudsætninger, og 

en effektiv kommunal tobaksforebyggelse kræver 

derfor, at kommunen prioriterer indsatser inden 

for alle områderne.

De ti anbefalinger 
Forudsætninger for det tobaksforebyggende 
arbejde
1.   Kommunen udvikler, kvalitetssikrer og evalu-

erer sit tobaksforebyggende arbejde, herunder 

rygestoptilbud.

Fremme af røgfri miljøer
2.   Kommunens arbejdspladser og institutioner er 

røgfri, og der ryges ikke i arbejdstiden.

3.   Kommunens matrikler er røgfri med særligt 

fokus på kultur-, fritids- og sportsfaciliteter, 

både indendørs og udendørs.

4.   Kommunen understøtter røgfrihed på private 

arbejdspladser og på alle uddannelsesinstitu-

tioner.

Fremme af rygestop
5.   Kommunen tilbyder alle borgere målrettede 

rygestoptilbud.

6.   Kommunen formidler systematisk kommu-

nale og nationale rygestoptilbud, så de er 

tilgængelige i alle arenaer og for borgere både 

inden for og uden for arbejdsmarkedet.

7.   Med udgangspunkt i sundhedsprofilen sikrer 

kommunen gennem opsøgende indsatser og 

markedsføring, at 5 % af kommunens rygere 

hvert år får hjælp til at blive røgfri.

8.   Kommunen sikrer et systematisk samarbejde 

med sygehusene og almen praksis om tidlig 

opsporing, rådgivning og henvisning til kom-

munale og nationale rygestoptilbud.

Forebyggelse af rygestart
9.   Kommunen tilbyder rygestartsforebyggende 

indsatser for børn og unge i skole og fritids-

miljø. 
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10.   Kommunen inddrager systematisk foræl-

dre og andre voksne med ansvar for børn 

og unge i indsatsen mod rygning. 

Forudsætninger for det tobaksfore-
byggende arbejde
Anbefaling 1 handler om, hvordan kommunen 

prioriterer og organiserer tobaksindsatsen, hvilke 

økonomiske rammer den sætter for indsatsen, og 

hvordan den gennemfører og evaluerer indsatsen 

– herunder hvordan den sikrer, at de kommunale 

medarbejdere har de nødvendige kvalifikationer.

Anbefaling 1

Kommunen	udvikler,	kvalitetssikrer	og	evalu-

erer	sit	tobaksforebyggende	arbejde,	herunder	

rygestoptilbud.
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Figur 2.1. Faserne i det tobaksforebyggende arbejde
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arbejde. Sker dette ikke, vil indsatsen blive man-

gelfuld, og resultaterne utilstrækkelige.

Beslutningsfasen
Kommunen bør have en politisk vedtaget plan 

for den tobaksforebyggende indsats og kan med 

fordel udpege en ansvarlig tobakskoordinator. 

Planen bør indeholde stillingtagen til bl.a. formål, 

målgrupper, mål, omfang og konkrete interven-

tioner, og den skal kunne forankres og organise-

res inden for alle kommunens forvaltningsom-

råder og ikke kun sundhedsområdet. Planen bør 

også indeholde en bred vifte af interventioner 

tilpasset de enkelte målgrupper og bør omfatte 

områderne: fremme af røgfri miljøer, fremme af 

rygestop og forebyggelse af rygestart. Tobaks-

forebyggelse bør også være en del af sundheds-

aftalerne, så der er sammenhæng mellem de tre 

elementer, der hører under beslutningsfasen.

Planlægningsfasen
Rygere er forskellige, og det gælder også deres 

motivation for at gennemføre et rygestop. For at 

imødekomme rygerne skal indsatsen derfor dif-

ferentieres, og både rygestoptilbuddet, informati-

onsindsatsen og rekrutteringen skal tilpasses til 

forskellige målgrupper. Kommunen kan i forbin-

delse med konkrete opgaver samarbejde med en 

række aktører på sundhedsfremme- og forebyg-

gelsesområdet, fx de sygdomsbekæmpende for-

eninger, apotekerne eller private virksomheder. 

 Målgruppens kompleksitet stiller krav til ry-

gestoprådgiveren, og derfor er det nødvendigt, at 

kommunen prioriterer kompetenceudvikling af 

For at kommunen kan få succes med tobaksind-

satsen, skal en række forudsætninger være op-

fyldt. Disse forudsætninger er vist i figur 2.1, som 

viser en oversigt over de forskellige faser i det 

tobaksforebyggende arbejde.

Som det fremgår af figuren, kan forudsætnin-

gerne inddeles i de fire faser: Beslutning, Plan-

lægning, Gennemførelse og Evaluering. Faserne 

gentages i en cirkulær proces (se figur 2.2). Evalu-

eringsfasen skal afdække, om og i givet fald hvor-

dan kommunen skal revidere tobaksindsatsen. 

Økonomien og de fire faser
Økonomiske rammer

De økonomiske rammer bør være et gennemgå-

ende element i de fire faser, så man sikrer, at der 

afsættes tilstrækkelige økonomiske og persona-

lemæssige ressourcer til det tobaksforbyggende 

Figur 2.2. Tobaksindsatsens fire faser er en cirkulær proces

Beslutning

Evaluering Gennemførelse

Planlægning
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 Når rygepolitikken er implementeret, bør den 

løbende justeres og revideres, så den til stadighed 

kan imødekomme de aktuelle udfordringer. På 

den måde kan kommunen sikre sig, at man tilby-

der de mest effektive tobaksforebyggende indsat-

ser. 

Evalueringsfasen 
En vigtig forudsætning for at udvikle det tobaks-

forebyggende arbejde er at bruge den viden og de 

erfaringer, man får. Monitorering og evaluering 

af konkrete indsatser kan være med til at sikre 

det personale, der arbejder konkret med udvik-

ling, implementering og drift af de tobaksfore-

byggende indsatser.

 Endelig bør kommunen allerede i planlæg-

ningsfasen sørge for, at man systematisk evalu-

erer og følger op på indsatserne, så man opnår 

størst mulig effekt. 

Gennemførelsesfasen
En fokuseret implementering af tobakspolitikken 

er afgørende for, at politikken kommer til at virke 

over for alle målgrupperne. 
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kvaliteten af de eksisterende tilbud og udviklin-

gen af nye. Kommunen kan med fordel benytte 

Rygestopbasen til evaluering af rygestopkurser, 

Kom & Kvit og individuel rådgivning. Kommunens 

henvisning til nationale rygestoptilbud kan mo-

nitoreres ved at kontakte Stoplinien (angående 

telefonrådgivning) og Kræftens Bekæmpelse (an-

gående DDSP.dk og Xhale.dk).

Kvalifikationer hos rådgivere og andet 
personale
Kommunens rådgivere på rygestopområdet bør 

have gennemgået en grunduddannelse som ryge-

stoprådgiver suppleret med individuel og gruppe-

rådgivning. Ligeledes findes en grunduddannelse 

på Kort samtale om rygning og rygestop, ligesom der 

er flere typer af suppleringskurser til specifikke 

målgrupper. Uddannelserne udbydes af Kræftens 

Bekæmpelse (se www.cancer.dk/rygestopraad-

giver).

 Grunduddannelsen til rygestoprådgiver skal 

svare til den tre dage lange rygestoprådgiverud-

dannelse. Rådgivere, der står for Kom & Kvit, bør i 

tillæg til grunduddannelsen have en del erfaring 

som rygestoprådgiver, suppleret med et todages-

kursus i konceptet Kom & Kvit. Alle nyuddannede 

rygestoprådgivere kan have stor gavn af at følge 

en erfaren rygestoprådgiver, inden de selv får 

ansvaret for et kursus. Rådgiverne bør løbende 

tilbydes supervision og efteruddannelse.

 Det er en god ide, at rygestoprådgivere afhol-

der mindst to kurser årligt, så de får mulighed for 

at bevare rutinen og dermed kan fastholde det 

faglige niveau.

Inspirationsdage for praktikere
Sund	By	Netværket	afholder	cirka	hvert	andet	

år	inspirationsdage	om	tobaksforebyggelse.	

Målgruppen	er	primært	kommunale	tobaksnøg-

lepersoner	(koordinatorer	og	praktikere),	og	der	

deltager	både	medlemmer	og	ikke-medlemmer	

af	Sund	By	Netværket.	Målet	er	at	inspirere,	

motivere	og	udvikle	ideer	til	den	praktiske	

tobaksforebyggelse	i	kommunen.

Da	der	i	de	enkelte	kommuner	er	stor	variation	

i	de	tobaksforebyggende	tiltag,	bruges	inspi-

rationsdagene	også	til	at	udbrede	den	viden	

og	erfaring,	der	er	samlet	op	i	forbindelse	med	

den	praktiske	tobaksforebyggelse	i	de	enkelte	

kommuner.	Der	er	desuden	oplæg	om	forskel-

lige	borgerrettede	tobaksaktiviteter,	herunder	

afprøvede	metoder	som	tilbud	til	børn	og	unge,	

nye	rygestopkoncepter	til	voksne	og	tilbud	til	

særlige	grupper.

 Kommunens rygestopkoordinator bør være 

opdateret og bør desuden indgå i faglige netværk 

med koordinatorer fra andre kommuner samt 

deltage i udviklingsprojekter på tobaksområdet.

 Frontpersonale, som møder borgerne i andre 

sammenhænge end i forbindelse med rygestop, 

bør have kvalifikationer til at varetage systema-

tisk, relevant kontakt med borgerne om rygestop-

tilbud. 
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3. del:  
Inspiration til den kommunale indsats

Foruden at beskytte både borgere og personale 

mod røgens skadevirkninger er etablering af 

omfattende og konsekvente røgfri miljøer et af 

de stærkeste virkemidler i tobaksforebyggelsen. 

Røgfri miljøer bidrager til at forebygge rygestart 

og til at fremme rygestop. 

 De arbejdspladser og institutioner, som kom-

munen støtter med tilskud (herunder haller, 

sportsfaciliteter og kulturinstitutioner samt 

andre offentlige og statslige arbejdspladser) bør 

kommunen hjælpe med at indføre røgfrihed. Når 

kommunen indgår aftaler med private, kan den 

også stille krav om overholdelse af kommunens 

rygeregler.

 Det er vigtigt at være opmærksom på, at børn 

og unge ofte efterligner og kopierer den adfærd, 

de ser hos voksne. Sammenhængen mellem 

røgfri miljøer og rollemodeller er derfor et væ-

sentligt område at fokusere på. Det er altså ikke 

tilstrækkeligt at sikre børn og unge mod tobaks-

forurenet luft – kommunen skal også sikre, at 

børn og unges holdninger og adfærd i forhold til 

rygning ikke påvirkes i negativ retning, ved at de 

oplever voksne, der ryger. 

Fremme af røgfri miljøer
Der er et voksende ønske i befolkningen om flere 

røgfri miljøer. Den seneste undersøgelse peger 

således på, at de røgfri hjem er i kraftig frem-

march.8 Uden for hjemmet ønsker stadig flere 

selv at kunne bestemme, om de vil udsættes for 

andres tobaksrøg. 

 Anbefalingerne 2, 3 og 4 sigter mod at be-

skytte både rygere og ikkerygere mod tobaksrøg. 

Kortvarig udsættelse for røg er 
også farlig 
Selv	kortvarig	udsættelse	for	tobaksrøg	er	

skadeligt	for	helbredet.	Undersøgelser	af	raske	

forsøgspersoner	har	vist,	at	blot	30	minutters	

udsættelse	for	tobaksforurenet	luft	påvirker	

blodkarrene	og	celler	i	blodet.7 

Læs mere: 

Passiv	rygning.	Hvidbog.	København:	Netværket	

”Nej	til	passiv	rygning”;	2005.

Passiv	rygning	i	privatsfæren	–	en	kulturana-

lyse.	Kræftens	Bekæmpelse	Rapport	02/2009.	

København:	Kræftens	Bekæmpelse;	2009.	
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Restriktive rygeregler har derfor overordnet til 

formål at fjerne udsættelse for både første-, an-

den- og tredjehåndsrygning (se boksen). 

2.   Kommunens arbejdspladser og institutioner er 

røgfri, og der ryges ikke i arbejdstiden.

3.   Kommunens matrikler er røgfri med særligt 

fokus på kultur-, fritids- og sportsfaciliteter, 

både indendørs og udendørs.

4.   Kommunen understøtter røgfrihed på private 

arbejdspladser og på alle uddannelsesinstitu-

tioner.

Hvis man opholder sig i tobaksforurenet luft, 

udsættes man for stort set de samme skadelige 

stoffer som rygeren. Det er veldokumenteret, at 

udsættelse for tobaksforurenet luft kan medføre 

bl.a. lungekræft, hjerte-kar-sygdom og luftvejs-

lidelser. De helbredsmæssige konsekvenser af-

hænger normalt af, hvor meget røg det enkelte 

menneske udsættes for, og af den enkeltes evne 

til at modstå denne påvirkning. På grund af rø-

gens indhold af kræftfremkaldende stoffer er der 

dog intet mindsteniveau for udsættelse, der kan 

betragtes som risikofrit. Ud over at være poten-

tielt sygdomsfremkaldende medfører udsættelse 

for tobaksforurenet luft ofte irritation af slim-

hinderne i øjnene, næsen og halsen og desuden 

hoste og hovedpine samt lugtgener.10 

 Lov om røgfri miljøer (rygeloven) udstikker 

rammerne for denne indsats. Loven er fra 2007 

og er blevet revideret i 2012. I appendiks 5 er der 

en oversigt over de vigtigste elementer i rygelo-

ven. 

Første-, anden- og tredjehånds-
rygning9

Førstehåndsrygning	er	optagelse	af	den	røg,	

som	rygeren	selv	frembringer.

andenhåndsrygning	er	optagelse	af	den	røg,	

som	personer,	der	opholder	sig	i	et	røgfyldt	rum,	

inhalerer.

Tredjehåndsrygning	er	optagelse	af	de	par-

tikler,	tobaksrøg	efterlader	i	tøj,	møbler,	lofter,	

vægge	m.m.	Ved	tredjehåndsrygning	er	der	ikke	

længere	synlig	røg	til	stede.
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Røgfri kommunale arbejdspladser
Kommunerne har ansvaret for at sikre sunde ram-

mer og etablere sundhedsfremmende og forebyg-

gende tilbud til borgerne. Da kommunerne således 

har et særligt ansvar for at fremme røgfri miljøer, 

bør den enkelte kommune have særligt fokus på 

de signaler, kommunen som sundhedsmyndighed 

udsender. Det gælder bl.a., hvordan kommunens 

ansatte optræder som rollemodeller for de bor-

gere, de møder i forbindelse med udførelsen af 

borgernære opgaver. 

 En rygepolitik, der gør arbejdspladser og in-

stitutioner røgfri i arbejds- eller åbningstiden, vil 

medføre, at ingen udsættes for tobaksforurenet 

luft, og at børn og unge ikke påvirkes af de voks-

nes rygning. Det vil gavne både rygeres og ikkery-

geres sundhed. Samtidig giver et røgfrit arbejds- og 

skolemiljø den enkelte ryger bedre mulighed for at 

påbegynde, fastholde og vedligeholde et rygestop. 

Beskyttelse af børn mod røg
Tobaksforurenet luft er usundt for alle, men små 

børn og spædbørn er mere følsomme over for to-

baksrøg end voksne, fordi børnenes organer ikke er 

færdigudviklede. Desuden kan små børn ikke selv 

bevæge sig væk fra røgen. 

 Sagsbehandlere og jordemødre, sundhedsple-

jersker, hjemmevejledere og plejepersonale, der 

kommer i private hjem, har gode muligheder for 

at være med til at gøre private hjem røgfri. Kom-

munen kan give frontpersonalet kurser om sam-

menhængen mellem rygning i hjemmet og børns 

sundhed og sygdom, suppleret med redskaber som 

fx den motiverende samtale. 

Anbefaling 2

Kommunens	arbejdspladser	og	institutioner	er	

røgfri,	og	der	ryges	ikke	i	arbejdstiden.

Danskerne foretrækker røgfri 
hjem
Ren	luft	er	blevet	normen	i	de	danske	hjem.	En	

undersøgelse	foretaget	af	TNS	Gallup	for	Sund-

hedsstyrelsen,	Kræftens	Bekæmpelse,	Hjertefor-

eningen	og	Danmarks	Lungeforening	viser,	at	61	

%	af	de	danske	hjem	er	røgfri.

Andelen	af	røgfri	hjem	er	større,	jo	yngre	folk	er,	

hvilket	afspejler	sig	i,	at	der	aldrig	ryges	inden-

dørs	i	74	%	af	de	20-29-åriges	hjem,	mens	det	

tilsvarende	tal	for	de	60+-årige	er	50	%.

Det	er	ifølge	undersøgelsen	helt	centralt	for	dan-

ske	forældre	at	beskytte	børnene	mod	tobaks-

forurenet	luft.	83	%	af	forældrene	gør	noget	for	

at	sikre	deres	børn	mod	rygning,	og	69	%	svarer,	

at	der	aldrig	ryges	indendørs	i	hjemmet.	Blandt	

forældre,	der	selv	ryger,	svarer	52	%,	at	der	aldrig	

ryges	indendørs	i	deres	hjem.11
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Rygning	i	graviditeten	er	den	enkeltfaktor,	som	har	

størst	betydning	for	graviditetsforløbet	og	fosteret.

1.  rygning skader graviditeten og fosteret.	

Rygning	kan	medføre	graviditet	uden	for	livmo-

deren,	spontan	abort,	for	tidlig	fødsel,	misdan-

nelser	og	moderkageløsning.	Desuden	vænner	

fosteret	sig	til	nikotin	og	får	derved	en	større	

risiko	for	selv	at	blive	ryger.

2.  rygning skader det nyfødte barn. Rygning	

øger	risikoen	for	at	føde	et	barn	på	under	2.500	

gram,	hvilket	oftest	medfører	komplikatio-

ner,	der	kræver	en	længere	indlæggelse	på	en	

børneafdeling.	Komplikationerne	kan	være	

umodne	lunger	og	dermed	behov	for	respirator-

Øget risiko under graviditet og fødsel og for spædbarnet

behandling,	umoden	fordøjelseskanal,	dårlig	

optagelse	af	føden	og	dermed	vækststagna-

tion	samt	nedsat	immunforsvar	og	dermed	

øget	risiko	for	infektioner	for	barnet.	Desuden	

er	der	risiko	for,	at	relationen	mellem	foræl-

dre	og	barn	bliver	vanskeligere	at	etablere.	Et	

umodent	nervesystem	kan	også	medføre	lys-	

og	lydoverfølsomhed.

3.  rygning skader spædbarnet.	Spædbørn,	der	

udsættes	for	rygning,	får	oftere	mellemørebe-

tændelse	(som	kan	medføre	forsinket	sprog-

udvikling)	og	luftvejssygdomme	som	astma	og	

bronkitis,	og	børnene	har	desuden	øget	risiko	

for	vuggedød.	
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Skoler og ungdomsuddannelser
Ifølge revisionen af lov om røgfri miljøer vedta-

get 13. juni 2012 er det fra 15. august 2012 ikke 

længere tilladt at ryge på institutionens område 

i børneinstitutioner og på skoler, kostskoler 

(herunder efterskoler), treårige gymnasiale ung-

domsuddannelser, anbringelsessteder (døgninsti-

tutioner, opholdssteder og lignende) mv. for børn 

og unge under 18 år. Rygeforbuddet omfatter alle, 

der opholder sig på institutionens område. An-

bringelsessteder og sikrede afdelinger, der også 

fungerer som bolig for unge under 18 år, kan dog 

tillade rygning inden for afgrænsede områder.  

 Øvrige uddannelsesinstitutioner for unge over 

18 år er omfattet af reglerne for arbejdsplad-

ser, medmindre der på matriklen er en treårig 

gymnasial ungdomsuddannelse. I dette tilfælde 

skal der være røgfrit på hele matriklen. 

 De voksne er rollemodeller for børn og unge, 

som derfor ikke bør se voksne ryge – hverken i 

dagplejen, i daginstitutionen eller i skolen. Læ-

rere, pædagoger og andre, der arbejder med børn, 

bør derfor slet ikke ryge i arbejdstiden, heller 

ikke selvom det foregår uden for institutionens 

område. Det kan kommunen sikre gennem den 

kommunale rygepolitik på skole- og institutions-

området.

 To danske studier har vist en klar sammen-

hæng mellem lærernes synlige rygning og elevers 

risiko for at blive rygere – især hvis lærerne ryger 

sammen med eleverne. Disse studier understre-

ger betydningen af de voksne som rollemodeller 

for børn og unge og af, at rygeforbud i skolen 

også bør omfatte de voksne.12

At deltage i kultur- og fritidsaktiviteter skal ikke 

være forbundet med en helbredsrisiko, og aktivi-

teterne bør også tage hensyn til borgere med fx 

luftvejssygdomme, der gør dem særligt sensible 

over for tobaksforurenet luft. 

 En aktiv rygepolitik i fx sportshaller og klub-

ber minimerer risikoen for, at borgere her udsæt-

tes for tobaksforurenet luft, og fremmer udbre-

delsen af gode rollemodeller for børn og unge. 

Kommunen bør derfor arbejde aktivt for at sikre 

røgfrihed i de kommunale faciliteter, hvor børn 

og unge færdes, fx i idrætshaller, ungdomsklub-

ber og biografer. 

 Internationale idrætsorganisationer arbejder 

på at gøre sportsfaciliteter røgfri – både inden-

dørs og udendørs. Kommunen vil kunne arbejde 

på det samme, når det gælder de lokale idræts-

anlæg.

 Kommunen kan indarbejde i sin rygepolitik, 

at alle projekter, der søger om kommunalt til-

skud, skal leve op til rygepolitikken. På den måde 

signalerer kommunen, at dette er et vigtigt og 

prioriteret område, og sikrer desuden, at rygepo-

litikken medtænkes i projekter, hvor kommunen 

yder økonomisk støtte. 

Anbefaling 3

Kommunens	matrikler	er	røgfri	med	særligt	fo-

kus	på	kultur-,	fritids-	og	sportsfaciliteter,	både	

indendørs	og	udendørs.
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Revision af rygepolitikken
Fokus i rygeloven er primært, at folk ikke udsæt-

tes for tobaksforurenet luft. Loven har derfor i de 

fleste tilfælde ført til, at der er udformet rygepo-

litikker indeholdende et sæt regler, der regulerer 

rygningen på de pågældende steder, og en beskri-

velse af konsekvenserne af at overtræde reglerne.  

De fleste arbejdspladser og institutioner skal på 

et tidspunkt evaluere og revidere rygepolitikken. 

 Hvad enten man skal indføre eller revidere en 

rygepolitik, er det vigtigt at nedsætte en arbejds-

gruppe med repræsentanter både for ledelsen 

og for medarbejderne, ligesom det er vigtigt, 

at arbejdsgruppen har mulighed for at arbejde 

forholdsvis hurtigt, så processen ikke trækkes 

i langdrag. De fleste ansatte på arbejdspladser 

og brugere af institutioner har accepteret, at der 

findes rygeregler i det offentlige rum, og derfor 

er det som oftest ikke reglerne i sig selv, der kan 

vække modstand, men måske nok reglernes ind-

hold. 

 For at få et grundlag for at revidere rygepo-

litikken er det hensigtsmæssigt – ligesom det er 

tilfældet i forbindelse med en indførelse af en ny 

rygepolitik – at udsende et spørgeskema til de 

ansatte eller brugerne, der bl.a. kan give et bil-

lede af:

■	 	Hvor mange, der ryger 

■	 	Hvor mange, der på arbejdet udsættes for to-

baksforurenet luft 

■	 	Hvor mange, der ønsker at holde op med at 

ryge 

■	 	Hvor mange, der ønsker hjælp til at holde op 

med at ryge 

■	 	Om rygerne kan klare en arbejdsdag uden at 

ryge 

■	 	Hvilke gode ideer de ansatte og brugerne har 

til processen. 

En sådan rygevaneundersøgelse giver et godt ud-

gangspunkt for processen og kan kvalificere dis-

kussionerne om at udforme en tidssvarende og 

visionær rygepolitik, og undersøgelsen giver også 

mulighed for at følge udviklingen, fra rygepolitik-

ken blev godkendt første gang (forudsat at man 

stiller de samme spørgsmål).

 Hvis revisionen fører til, at rygepolitikken skal 

gøres mere restriktiv, kan det være en god ide at 

promovere de eksisterende rygestoptilbud yderli-

gere (bl.a. de gratis nationale tilbud). Strammere 

rygeregler fører nemlig ofte til, at rygere ønsker 

at stoppe, inden de nye regler træder i kraft.

 Særlige områder
Nogle af kommunens ansatte har arbejdsplads 

i eget hjem, mens andre arbejder i borgernes 

hjem. Det rejser nogle særlige problemstillinger, 

når kommunens arbejdspladser og institutioner 

skal gøres røgfri. Principperne i kommunens 

rygepolitik er minimumskrav. Den enkelte ar-

bejdsplads kan altså fastsætte regler, der er mere 

restriktive end principperne, men arbejdspladsen 

kan ikke fastsætte regler, der er mindre restrik-

tive. Der findes forskellige modeller for rygepo-

litikker, og det gælder om at finde den model, 

der passer bedst til kommunen, og som samtidig 

lever op til lovgivningen. 

 Kommunalt ansatte optræder i mange sam-
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menhænge som rollemodeller, især over for de 

borgere, de yder service over for eller har i deres 

varetægt. Det gælder fx i skolen, i socialpsykia-

trien, på misbrugsområdet og i ældreområdet. De 

signaler, man som rollemodel sender, og som har 

rod i egne livsstilsvaner, kan have stor betydning 

for adfærd og holdninger hos disse borgere. 

Dagplejen
Et udfordrende område er dagplejen, fordi dag-

plejere har arbejdsplads i eget hjem. Ifølge ryge-

loven må der ikke ryges i de rum, der anvendes 

som børnenes lege- og opholdsrum, og der må 

heller ikke ryges i resten af hjemmet, mens bør-

nene er i huset. Imidlertid udsættes børnene (og 

de voksne) for tredjehåndsrygning, hvis der ryges 

i hjemmet inden for de rammer, som loven har 

udstukket. Det skyldes, at partikler fra tobaksrøg 

kan findes i rummet, op til to døgn efter at der er 

blevet røget. 

 Kommunen skal derfor overveje, om man vil 

tillade, at der ryges i dagplejerens hjem uden for 

dagplejens åbningstid, og dette må fremgå klart 

af den kommunale rygepolitik. 

Folkeskoler, ungdomsklubber og ungdoms-
skoler
Som lovens tekst er, må hverken børn og unge 

eller voksne ryge på institutionens område. Reg-

lerne omtaler med andre ord de steder, hvor der 

må ryges eller ikke ryges, og ikke arbejds- eller 

skoletiden. 

 Det betyder, at børn og unge, der har lov til at 

forlade skolens område på bestemte tidspunk-

ter i løbet af skoletiden, ifølge loven kan ryge på 

disse tidspunkter. Da lærere og andre ansatte 

på skolen også skal forlade skolens område for 

at ryge, opstår risikoen for, at børnene eller de 

unge og de voksne møder hinanden, der hvor de 

går hen og ryger. Dette sender uheldige signaler 

og giver ikke de voksne mulighed for at optræde 

som positive rollemodeller for børnene og de 

unge.

Ansatte i uniform 
Kommunen skal også tage stilling til, om unifor-

merede ansatte må ryge, når de bærer uniform. 

Det kan være hjemmehjælpere, der cykler fra 

den ene borger til den næste – er det i orden, at 

de tager en cigaret på vejen? En anden gruppe 

ansatte er kommunens gartnere og vejarbejdere, 

som arbejder på offentlige steder i uniform. Føl-

ger kommunen anbefaling 3, er konsekvensen, 

at kommunens ansatte ikke må ryge, mens de 

bærer uniform.

På arbejde i borgerens hjem
Kommunen bør gøre en aktiv indsats for, at ste-

der, som er både arbejdsplads for personale og 

hjem for borgere, i videst muligt omfang gøres 

røgfri, og dette skal fremgå af rygepolitikken. Det 

gælder fx i plejen, i socialpsykiatrien og på andre 

dele af voksenområdet, fx institutioner og boste-

der for udviklingshæmmede. Man skal huske, at 

rygepolitikker i disse tilfælde også er en forebyg-

gende indsats over for beboerne og ikke blot over 

for kommunens ansatte.

 Det anbefales, at kommunen informerer bor-
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gere, der modtager kommunalt personale i eget 

hjem, om, at der ikke må ryges i hjemmet, mens 

kommunens ansatte er til stede. Nye borgere bør 

modtage skriftlig information om dette, fx i form 

af en pjece, ligesom visitationspersonalet skal 

gøre opmærksom på, at der er rygeforbud, når 

kommunens personale er i hjemmet. Hvis borge-

ren alligevel ryger, mens en kommunalt ansat er 

til stede, bør proceduren være, at den ansatte har 

lov til at forlade hjemmet uden at fuldføre sin 

opgave, og at vedkommende straks underretter 

sin leder, som efterfølgende har ansvaret for at 

kontakte borgeren. Derved bliver håndhævelsen 

af reglen til en ledelsesopgave.

 For at monitorere området kan det være en 

god ide, at man i arbejdspladsvurderingerne på 

dette område registrerer, om der ryges i hjemmet 

eller ej, herunder hvor ofte personalet oplever, at 

der ryges i forbindelse med hjemmebesøget.

Kommunen	kan	påtage	sig	tre	forskellige	roller	i	

forbindelse	med	det	tobaksforebyggende	arbejde.	

Der	kan	være	forskel	fra	kommune	til	kommune,	

med	hensyn	til	hvilken	rolle	kommunen	ønsker	at	

påtage	sig	i	forhold	til	arbejdspladser	og	ungdoms-

uddannelser.	Kommunen	kan	vælge	rollen	som:

■	 	Formidler af	viden,	metoder	m.m.	Det	betyder,	

at	kommunen	vil	videresende	andres	viden	og	

erfaringer,	fx	i	form	af	manualer	og	værktøjer.

■	 	konsulent,	der	rådgiver	om,	hvordan	man	fx	

kan	planlægge	rygevaneundersøgelser,	udvikle	

og	implementere	rygepolitik og	yde	hjælp	til	

rygeafvænning.	Her	kan	det	være	arbejdsplad-

sens	eller	skolens	egne	ansatte,	der	bliver	ud-

dannet	til	rygestoprådgivere	og	selv	afholder	

rygestopkurser.

■	 	Leverandør	af	tobaksforebyggelse.	Her	er	det	

kommunen,	der	sammen	med	arbejdspladsen	

Kommunens mulige roller

eller	uddannelsesinstitutionen	definerer	

ønsker	til	en	tobaksforebyggende	indsats,	

mens	kommunen	er	den	udførende	part.	Det	

vil	sige,	at	kommunen	udarbejder	rygevane-

undersøgelsen,	formulerer	en	rygepolitik,	

afholder	informationsmøder	om	rygning	og	

rygestop	og	leverer	fx	rygestopkurser.	Disse	

aktiviteter	kan	også	gennemføres	via	part-

nerskaber	med	private	leverandører	eller	i	

tværkommunale	selskaber.	Kommunen	kan	

også	tilbyde	større	arbejdspladser	at	uddanne	

ansatte	som	rygestoprådgivere,	således	at	

arbejdspladsen	internt	i	organisationen	har	

ressourcepersoner,	der	kan	stå	for	det	tobaks-

forebyggende	arbejde.

Læs	mere	om	kommunens	roller	under	anbefa-

ling	4.



27

Hjælp til andre

En række institutioner og faciliteter som fx ung-

domsuddannelser eller haller og sportsanlæg er 

ikke kommunalt ejede, men modtager kommu-

nalt tilskud. Disse institutioner bør kommunen 

hjælpe med at udvikle tidssvarende rygepolitik-

ker og gennemføre andre strukturelle tiltag, som 

fremmer røgfri miljøer. Støtten kan ses som et af 

de sundhedsfremmende og forebyggende tilbud, 

som kommunen ifølge sundhedsloven skal etab-

lere. Hvis fx en idrætshal får kommunalt tilskud, 

bør kommunen stille krav om, at hallens områ-

der er røgfri, og at der ikke sælges tobaksvarer i 

hallen.

 Tilsvarende kan kommunen tilbyde at hjælpe 

arbejdspladser, der ikke er kommunale, fx alle de 

private arbejdspladser i kommunen. 

Forbud eller begrænsning
De fleste voksne tilbringer meget tid på arbejdet, 

og de private arbejdspladser er derfor en oplagt 

arena for kommunen til at nå sine borgere. Det 

er i dag mange ansattes forventning, at der ikke 

ryges på arbejdspladsen. 

 Når arbejdspladsen indfører strukturelle æn-

dringer, vil det bl.a. bevirke, at der ryges mindre i 

løbet af en arbejdsdag, og det kan medvirke til, at 

nogle ansatte ønsker at holde op med at ryge. Et 

rygestop på arbejdspladsen, med daglig kollegial 

opbakning, gør det nemmere at forblive røgfri.

 Indendørs rygeforbud på arbejdspladser redu-

cerer cigaretforbruget betydeligt, ligesom udsæt-

telsen for tobaksforurenet luft på arbejdspladsen 

Anbefaling 4

Kommunen	understøtter	røgfrihed	på	private	

arbejdspladser	og	på	alle	uddannelsesinstitu-

tioner.

Rygerum og rygekabiner
På	trods	af	installering	af	døre	og	evt.	undertryk	

i	rygerum	og	rygekabiner	vil	der	altid	sive	røg	ud	

til	de	omkringliggende	områder,	og	rengørings-

personale	vil	blive	udsat	for	en	høj	koncentration	

af	sundhedsskadelige	stoffer.	Samtidig	er	ryge-

rum	og	rygekabiner	dyre	at	etablere,	vedlige-

holde	og	kontrolmåle.	Derfor	er	den	eneste	ef-

fektive	beskyttelsesmulighed	at	undlade	at	ryge	

indendørs.	Det	er	også	den	billigste	løsning	og	

den,	der	er	nemmest	at	administrere.

	
Tobaksforurenet luft på arbejds-
pladsen og sundhedsskadelige 
konsekvenser
	Cirka	700.000	danskere	er	jævnligt	udsat	for	

tobaksforurenet	luft	på	deres	arbejdsplads.	

Arbejdsmiljøinstituttet	har	vurderet,	at	tobaks-

forurenet	luft	på	arbejdspladsen	i	Danmark	

årligt	er	skyld	i	182	dødsfald	på	grund	af	lunge-

kræft,	hjerte-kar-sygdom	og	KOL.14	Dette	tal	er	

over	fire	gange	så	højt	som	antallet	af	dødsulyk-

ker	på	arbejdspladser.15	
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bliver meget mindre. Det er ikke teknisk muligt 

at etablere rygerum i tilknytning til andre lokaler 

og samtidig forhindre, at de skadelige stoffer i to-

bakken spreder sig til de omgivende rum. 

 Sundhedsstyrelsen har i 2010 udgivet publi-

kationen Sundhed og trivsel på arbejdspladsen, som 

kan inspirere større og mindre virksomheder til 

at få mest muligt ud af indsatsen for at fremme 

sundhed og trivsel hos de ansatte. Publikationen 

gennemgår bl.a., hvordan arbejdet for større 

sundhed kan organiseres til en strategisk og sy-

stematisk sundhedsfremmeindsats.13

Fremme af rygestop
Anbefalingerne 5-8 handler om, at kommunen 

skal sikre relevante og tilgængelige rygestoptil-

bud til borgerne. 

5.   Kommunen tilbyder alle borgere målrettede 

rygestoptilbud.

6.   Kommunen formidler systematisk kommu-

nale og nationale rygestoptilbud, så de er 

tilgængelige i alle arenaer og for borgere både 

inden for og uden for arbejdsmarkedet.

7.   Med udgangspunkt i sundhedsprofilen sikrer 

kommunen gennem opsøgende indsatser og 

markedsføring, at 5 % af kommunens rygere 

hvert år får hjælp til at blive røgfri.

8.   Kommunen sikrer et systematisk samarbejde 

med sygehusene og almen praksis om tidlig 

opsporing, rådgivning og henvisning til kom-

munale og nationale rygestoptilbud.

Rygere er forskellige og har derfor forskellig 

motivation for at gennemføre et rygestop. Den 

enkeltes motivation afhænger bl.a. af faktorer 

som fysisk, psykisk og social afhængighed, af ry-

gerens vaner og af vedkommendes aktuelle livs-

situation.16 Denne er igen afhængig af fx sociale, 

uddannelsesmæssige, økonomiske, kulturelle og 

sundhedsmæssige vilkår. Også rygerens alder 

spiller en rolle for det at holde op med at ryge. 

Det kræver systematiske indsatser på flere 

niveauer og inddragelse af mange aktører at 

fremme rygestop hos borgerne. Denne anbefaling 

har fokus på forskellige målgrupper, på kommu-

nens indsatser og på de aktører, som kommunen 

kan samarbejde med. I appendiks 3 findes et 

overblik over forskellige typer af rygestoptilbud 

og metoder til behandling af nikotinafhængig-

hed. 17

Forskellige målgrupper
Udgangspunktet for kommunens tobaksindsats 

bør være borgernes behov og situation. Rygere er 

ikke en homogen befolkningsgruppe, og derfor 

skal indsatsen differentieres i forhold til forskel-

lige målgrupper. De fleste rygere vil gerne holde 

op med at ryge, men har svært ved at tage be-

slutningen eller holde fast i deres rygestop.

Anbefaling 5

Kommunen	tilbyder	alle	borgere	målrettede	

rygestoptilbud.
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■	 	De gravide rygere og deres partnere skal prio-

riteres højt, så både moren og det ufødte barn 

beskyttes mod tobaksrøgens skadelige virk-

ninger.

■	 	Børn og unge skal vokse op uden at være ud-

sat for tobaksforurenet luft og med gode rol-

lemodeller i den nærmeste familie. 

■	 	Afhængigheden af tobak etableres i ungdoms-

årene, hvor normskabende strukturer og ram-

mer har særlig stor effekt.18 Særligt i forbin-

delse med unge vil samspillet mellem røgfri 

miljøer og systematiske og målrettede tilbud 

om rygestop være afgørende.

Målgrupperne kan være vanskelige at prioritere – 

herover er nævnt nogle få og vigtige målgrupper. 

Kommunen skal sætte fokus på rygere uden for 

arbejdsmarkedet, som oftest har kort uddannelse 

og udgør en stor andel af rygerne. Den enkelte 

kommunes politik og særlige prioriteringer kan i 

perioder styrke fokus på særlige målgrupper. 

 Kommunen skal være opmærksom på disse 

målgrupper i forbindelse med sundhedsaftalen 

med regionen.

Målgrupper – et overblik
Inden	for	de	fleste	kategorier	af	rygestoptilbud	

kan	der	oprettes	tilbud,	der	er	målrettet	særlige	

grupper	(gravide,	borgere	med	kort	uddannelse,	

familier,	socialt	udsatte,	psykisk	syge	mfl.),	eller	

de	eksisterende	tilbud	kan	tilpasses	specifikke	

målgrupper.	Kommunens	frontpersonale	bør	

aftale	med	borgeren,	hvilken	type	rygestoptil-

bud	der	vil	være	det	rigtige	for	vedkommende.	

Tilbuddet	bør	gives	så	hurtigt	som	muligt,	efter	

at	en	borger	har	tilkendegivet,	at	han	eller	hun	

ønsker	at	blive	røgfri.

	 De	anbefalede	rygestopaktiviteter	under	

målgrupperne	skal	opfattes	som	forslag	og	ikke	

begrænsninger.	Man	bør	altid	overveje	andre	

muligheder	også.

målgrupperne:

■	 	Gravide

■	 	Familier

■	 	Unge	(16-25	år)

■	 	Medarbejdere	og	frontpersonale

■	 	Borgere	uden	for	arbejdsmarkedet

■	 	Arbejdspladser,	kommunale	og	private

■	 	Etniske	minoritetsgrupper

■	 	Psykisk	syge,	misbrugere

■	 	Mænd,	kvinder

■	 	Borgere,	der	skal	opereres

■	 	Borgere	med	en	kronisk	sygdom.

Anbefaling 6

Kommunen	formidler	systematisk	kommunale	

og	nationale	rygestoptilbud,	så	de	er	tilgænge-

lige	i	alle	arenaer	og	for	borgere	både	inden	for	

og	uden	for	arbejdsmarkedet.
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Overblik over aktører i tobaksindsatsen
Kommunen skal arbejde systematisk, koordine-

ret og proaktivt med tobaksindsatsen. Alle rygere 

skal tilbydes hjælp til rygestop, men der skal 

bruges forskellige tilbud og metoder i forhold 

til rygerens motivation og afhængighed. Det er 

hensigtsmæssigt at kortlægge de vigtigste kom-

munale aktører, bl.a. frontpersonalet, og samar-

bejdspartnere som fx almen praksis, jordemødre 

og andre relevante hospitalsansatte.

 Trods udviklingen i viden og holdninger er der 

stadig barrierer blandt mange aktører. Der er der-

for fortsat behov for at opbygge og styrke viden 

og kompetencer. 

Opsøg borgerne med tilbud
En proaktiv indsats, hvor man opsøger borgerne 

i deres vante omgivelser, har en god effekt, ikke 

mindst over for socialt udsatte. Det kan være på 

biblioteker, på væresteder, i parker, på pladser, på 

jobcentre, på aktivitetscentre, i boligområder mv. 

På den måde bliver borgerne mødt i deres hver-

dag, frem for at de skal bruge kræfter på at finde 

rundt i kommunens tilbud og selv tage initiativ 

til at henvende sig. 

 I den proaktive rygestoprådgivning er det 

vigtigt at sætte fokus på målgruppernes særlige 

behov, når man skal vælge type af rådgivning og 

rygestopintervention. Det kan sikre, at borgerne 

får tilbud om kvalificeret rygestoprådgivning, 

også selv om de ikke har ressourcer eller over-

skud til at henvende sig til kommunen, ligesom 

kommunen kan nå borgere, der ikke selv ville op-

søge hjælp til rygestop. Der vil også være større 

sandsynlighed for, at man møder borgerne, når 

de er parate til at forholde sig til deres rygning.

 Rygestoptilbud tæt på borgerne letter rekrut-

teringen og øger tilslutningen, og kommunen 

kan derfor med fordel give rygestoptilbud i sam-

arbejde med beboerforeninger, ejerforeninger 

og grundejerforeninger i områder, hvor der er 

mange dagligrygere.

Forskellige rygestoptilbud 
Der er udviklet en række forskellige typer af 

rygestoprådgivning og rygestoptilbud, og der er 

evidens for, at rygestoprådgivning i sig selv øger 

sandsynligheden for at gennemføre et rygestop. 

Inspirationsmøder motiverede til  
rygestop
Herlev	Kommune	har	i	samarbejde	med	Kræf-

tens	Bekæmpelse	afprøvet	effekten	af	at	afholde	

inspirationsmøder	om	rygestop	på	private	og	

offentlige	arbejdspladser.	Arbejdspladser	med	

mindst	10	ansatte	og	mindst	2	rygere	fik	tilbudt	

et	oplæg	af	cirka	45	minutters	varighed	og	efter-

følgende	et	gratis	rygestopkursus	eller	individuel	

rygeafvænning	til	medarbejderne.

	 Blandt	de	arbejdspladser,	som	tog	imod	

tilbuddet,	blev	der	efterfølgende	afholdt	signifi-

kant	flere	rygestopforløb.	

	 Oplægget	og	den	tilhørende	manual	kan	

downloades	på	Kræftens	Bekæmpelses	hjem-

meside	www.cancer.dk/rygestopraadgiver.
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Den mest effektive behandling af tobaksafhæn-

gighed er dog en kombination af rygestoprådgiv-

ning og rygestopmedicin. 

 I appendiks 3 er der en oversigt over forskel-

lige rygestoptilbud. For overskuelighedens skyld 

er tilbuddene opdelt i to skemaer, et til unge mel-

lem 16 år og 25 år og et til voksne over 25 år.

 Det tobaksforebyggende arbejde kan med for-

del sigte mod lige her og nu at skabe et ønske hos 

rygerne om at ændre rygevaner. Det kan fx ske 

ved, at borgerne bliver spurgt om deres rygevaner 

og præsenteret for rygestoptilbud (kommunale 

og/eller landsdækkende) i forskellige situatio-

ner, hvor de ikke umiddelbart forventer at blive 

spurgt. 

Alle skal spørge og spørges
Alle kommunens medarbejdere kan systema-

tisk spørge om borgerens rygevaner og anspore 

borgerne til at forsøge et rygestop ved at henvise 

til rygestoptilbud – kommunale såvel som natio-

nale. Derfor skal de ansatte kende til rygningens 

helbredsmæssige betydning, til, hvordan røg-

frihed kan øge trivslen, og til, hvilke effektfulde 

rygestopmetoder der findes. 

 Frontpersonalet skal spørge om rygevaner og 

skal kunne henvise til kommunens rygestoptil-

bud. Hvis man sørger for, at frontpersonalet kan 

registrere resultaterne af denne indsats, vil det 

være muligt at dokumentere kommunens lokale 

tobaksforebyggende arbejde over for kommunal-

bestyrelsen. 

Barrierer hos de ansatte
En af de største udfordringer i forbindelse med 

at integrere samtaler om rygestop i alle arenaer 

i kommunen er barrierer hos kommunens an-

satte. Mange af disse tror, at sårbare borgere ikke 

ønsker at holde op med at ryge, eller at de ikke 

kan gennemføre et rygestop. En del frontmed-

arbejdere mener ikke, at det er deres opgave at 

spørge til rygning og rygestop. For at overkomme 

disse barrierer er det vigtigt at tydeliggøre de an-

sattes forbehold. Det er særligt ansatte, der selv 

ryger, som har denne modstand. Det er derfor 

også vigtigt ud over kompetenceudvikling at til-

byde rygestopkurser til kommunens ansatte og 

at basere disse initiativer på lokale rygepolitikker 

på den enkelte institution.

I 2010 blev der indsamlet sundhedsoplysninger 

fra borgere i hele landet, og disse oplysninger er 

samlet i Den Nationale Sundhedsprofil. I de regio-

nale udgaver af sundhedsprofilen kan kommu-

nen finde mere detaljerede oplysninger. I bok-

sen vises nogle få uddrag for at eksemplificere, 

hvilken volumen der skal arbejdes med, hvis 

kommunens rygestopindsats skal være effektiv.

Anbefaling 7

Med	udgangspunkt	i	sundhedsprofilen	sikrer	

kommunen	gennem	opsøgende	indsatser	og	

markedsføring,	at	5	%	af	kommunens	rygere	

hvert	år	får	hjælp	til	at	blive	røgfri.
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Rekruttering
For at kunne involvere borgerne skal kommunen 

have et godt kendskab til forskellige målgrup-

per. Der findes generel viden om målgrupper i en 

række af de programmer og rygestopmaterialer, 

som kommunen har mulighed for at gøre brug 

af. Konkret viden om målgrupperne fås gennem 

kortlægninger, fx i forbindelse med udarbejdel-

sen af sundhedsprofilen. Også arrangementer, 

som kommunen arrangerer eller deltager i, kan 

give værdifuld viden om forskellige grupper af 

borgere. Gennem frontpersonalet har kommunen 

et indgående kendskab til specifikke målgrupper, 

der kan have glæde af et rygestoptilbud.

Kendskab til målgruppen muliggør tilpassede 
tilbud
Med et godt kendskab til målgruppen er det 

nemmere at finde frem til, hvad målgruppens 

informationsbehov er, hvad den opfatter som 

relevant og muligt, hvilke barrierer der skal 

overkommes, hvilket sprog der passer bedst, og 

hvilke medier målgruppen i forvejen benytter.  

Det er også væsentligt at overveje, hvilke afsen-

dere målgruppen opfatter som troværdige. Skal 

kommunen være afsender, eller er det bedre, at 

det fx er den enkelte institution? Det har betyd-

ning for, hvordan man skal udforme informati-

onsmateriale.

 Det er også vigtigt at gøre sig klart, hvilke 

handlemuligheder målgruppen har, og om det 

er realistisk at bede de pågældende borgere om 

at ændre livsstil i den grad og på den måde, det 

er planlagt. Der kan være forskel på, hvilke mo-

Sundhedsprofiler 2010 – eksem-
pel på brug af resultater
nationalt niveau 

I	den	nationale	sundhedsprofil	har	21	%	angivet,	

at	de	ryger	dagligt.	

Der	er	flest	storrygere	i	Region	Sjælland	(13	%)	

og	færrest	i	Region	Hovedstaden	(10	%).	

www.sundhedsprofil2010.dk

regionalt niveau (region sjælland)

23	%	af	borgerne	i	regionen	ryger	dagligt.	

Der	er	social	ulighed	i	rygning.	Blandt	borgere,	

som	ikke	har	nogen	uddannelse	efter	grundsko-

len,	ryger	33	%	dagligt.	Blandt	borgere	med	lang	

videregående	uddannelse	ryger	blot	9	%	dagligt.

www.regionsjaelland.dk/Sundhed/sund-

hedsprofilen-2010

 

kommunalt niveau 

I	Frederikshavn	Kommune	er	andelen	af	dag-

ligrygere	faldet	fra	25,3	%	i	2007	til	24,6	%	i	

2010.	Gennemsnittet	for	Region	Nordjylland	

er	21,6	%,	og	niveauet	for	Frederikshavn	Kom-

mune	ligger	dermed	3	procentpoint	højere	end	

gennemsnittet	for	Region	Nordjylland.	

I	Frederikshavn	Kommune	er	der	flest	dagligry-

gere	blandt	mænd	i	aldersgruppen	45-64	år.	

www.hvordanhardudet.rn.dk
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tiver den enkelte har for at ryge. Derfor er det 

vigtigt at kunne præsentere forskellige fordele 

ved rygestop og have øje for, hvilke alternativer 

til rygning der vil virke mest overbevisende på 

den enkelte borger. Fx kan rygestop for en bruger 

af et værested medføre, at man oplever, at man 

har meldt sig ud af fællesskabet. Ved at tilbyde 

alternative måder at opretholde fællesskabet på 

vil det derfor være nemmere for den enkelte at 

droppe rygningen.

Forskellige kommunale tilbud
Kommunen skal etablere rygestoptilbud, der 

passer til kommunens borgersammensætning. 

Borgere med lang uddannelse synes ofte godt 

om møder af cirka to en halv times varighed, 

mens borgere med kort uddannelse eller socialt 

udsatte typisk ønsker flere, men kortere møder. 

Der kan også være forskel i deltagernes mulighed 

for at rejse langt til tilbuddene, ligesom forskel-

lige målgrupper kan have forskellige ønsker. Fx 

vil mange gravide rygere helst deltage i lukkede 

hold, der kun er for dem og evt. deres partnere. 

Kommunens rygestoptilbud skal derfor være 

varierede og tilpasset forskellige målgruppers be-

hov, og tilbuddene skal desuden være synlige og 

tilgængelige for rygerne.

 Kommunen kan med fordel henvise til natio-

nale tilbud (se oversigten over rygestoptilbud i 

appendiks 3).

 Det bør være målsætningen for enhver kom-

mune, at man hvert år tilbyder mindst 5 % af 

rygerne hjælp til rygestop. I Næstved Kommune 

ville det fx betyde, at 685 af kommunens rygere 

aktivt – og i en passende sammenhæng – hvert 

år skulle tilbydes hjælp til at blive røgfri, og i 

Frederikshavn Kommune ville tallet være 750 (jf. 

eksemplet i boksen s. 34). Erfaringen viser, at det 

ikke er nok, at borgerne eksponeres for et tilbud 

fx i en annonce. De skal aktivt kontaktes, inddra-

ges og spørges.

Markedsføring af tilbuddene
Hvis kommunen skal have mulighed for at kon-

takte mange af sine rygende borgere på et år, 

skal markedsføringen gøre brug af alle relevante 

platforme, og man skal inddrage sociale medier, 

hvor det er muligt. Borgerne skal ikke være i tvivl 

om, at der findes flere gode muligheder for gratis 

hjælp til at blive røgfri, og de skal jævnligt og fra 

flere sider eksponeres for rygestoptilbud. Des-

uden skal kommunen fra tid til anden kontakte 

udvalgte grupper direkte med tilbud og herunder 

gøre opmærksom på de nationale tilbud. 

Markedsføringskanaler 
Det er fortsat vigtigt at gøre opmærksom på 

kommunens tilbud ad de traditionelle kanaler 

som fx lokalaviser og kommunens og det kom-

munale sundhedscenters hjemmesider.

 Desuden kan aktører, som har kontakt med 

kommunens borgere, være med til at gøre op-

mærksom på kommunens rygestoptilbud. Ud 

over kommunens sundhedskonsulenter kan ak-

tørerne være andre ansatte i kommunen (jobcen-

ter, hjemmepleje, sundhedspleje, skoler, børn og 

unge-området), sikkerhedsrepræsentanter på ar-

bejdspladser, almen praksis, ansatte på apoteker 
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og i klubber samt lokale frivillige i forskelligt regi.

 Arenaer, som bør tænkes med i markedsførin-

gen, er fx boligområder, arbejdspladser, kultur-

huse, idrætshaller og lokale medier samt alle an-

dre steder, hvor borgere kommer i kontakt med 

kommunen (daginstitution, skole, sundheds-

center, træningscenter, ældrecenter, aftenskole, 

rådhus eller borgerbutik, jobcenter og alle for-

valtninger) eller med sundhedsvæsenet (almen 

praksis, speciallæger, terapeuter og tandlæger 

samt apoteker). Også på ungdomsuddannelserne 

bør der markedsføres rygestop, selvom disse ikke 

er kommunale.

Trykt markedsføring
Kommunen bør have en lille folder eller lignende, 

som kort beskriver kommunens forskellige tilbud 

og de gratis nationale tilbud, og som anviser kon-

taktadresser. Desuden kan kommunen benytte 

plakater og foldere fremstillet i forbindelse med 

nationale kampagner eller koncepter (fx Sund-

hedsstyrelsens kampagnemateriale eller Kom & 

Kvit-materiale). 

Elektronisk markedsføring
Kommunen bør udvikle en eller flere hjemme-

sider, som beskriver de lokale tilbud og kan gøre 

det nemt og overskueligt for borgere at tilmelde 

sig. For at sikre en effektiv kommunikation skal 

hjemmesiderne indeholde andet end blot tekst – 

fx illustrationer, logoer, links eller henvisning til 

konkrete tilbud.

 Muligheden for at bruge sociale medier som 

fx sms, Facebook og Twitter bør også overvejes, 

ligesom kommunen bør promovere programmer 

som Stoplinien.dk, Kvitomlidt.dk og Dit Digitale 

Stopprogram (DDSP.dk) til voksne og Xhale.dk til 

unge.

Personlig kontakt
Kommunen bør i så stort omfang som muligt del-

tage i lokale events, hvor rygestop naturligt kan 

integreres. Frontpersonale, som møder borgerne i 

forskellige sammenhænge, bør trænes til at være 

opmærksomme på rygestop, også uden for de 

traditionelle sundhedsarenaer. Dette kan evt. ske 

i samarbejde med lokale frivillige. 

 Man bør også overveje proaktive telefonop-

ringninger med tilbud om rygestop til borgere i 

fx boligområder. Dette har været afprøvet flere 

steder, fx i Hjørring Kommune og Københavns 

Kommune, hvor borgere har taget positivt imod 

telefonopringninger, hvor man spørger om deres 

rygevaner og interesse i at få hjælp til rygestop. 

Stoplinien kan levere denne ydelse til kommu-

nen.

 Kommunen kan også være opsøgende ved fx 

at invitere medarbejdere på private eller kommu-

nale arbejdspladser til inspirationsmøder med 

et positivt fokus (altså uden løftede pegefingre), 

Anbefaling 8

Kommunen	sikrer	et	systematisk	samarbejde	

med	sygehusene	og	almen	praksis	om	tidlig	

opsporing,	rådgivning	og	henvisning	til	kom-

munale	og	nationale	rygestoptilbud.
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hvor der umiddelbart efter følges op med en in-

vitation til at deltage i rygestopforløb. Denne mo-

del har med succes været prøvet på kommunale 

og private arbejdspladser i Herlev Kommune. 

 For at sikre borgerne de bedste muligheder for 

at få relevant rådgivning om rygning og rygestop-

tilbud anbefales det, at der etableres et tæt sam-

arbejde mellem kommunen, almen praksis og 

sygehusene. Samarbejdet skal sikre, at borgerne 

oplever sammenhæng og tryghed i overgangen 

mellem de forskellige sektorer.

 Rammerne for og indholdet i samarbejdet bør 

ideelt set aftales i sundhedsaftalerne, men man 

kan også forestille sig andre modeller. Samar-

bejdet mellem kommune og almen praksis kan 

fx foregå via de kommunallægelige udvalg, som 

netop er oprettet for at forbedre koordineringen 

mellem kommunerne og almen praksis.

 Målet bør være, at almen praksis og relevant 

sygehuspersonale systematisk registrerer tobaks-

forbrug i patientens journal, tilbyder rådgivning 

om rygestop i overensstemmelse med patientens 

motivation19 og i givet fald henviser til et kom-

munalt eller et nationalt rygestoptilbud (Stopli-

nien eller Dit Digitale Stopprogram).

Kommunens opgave er at sikre, at: 

■	 	Rygestoptilbuddene tilbydes løbende og i et 

omfang, der kan imødekomme borgernes be-

hov 

■	 	Almen praksis og sygehuse systematisk bliver 

gjort bekendt med de kommunale og øvrige 

tilbud, og at oversigter over rygestoptilbud er 

let tilgængelige for disse grupper

■	 	Man i samarbejde med almen praksis og syge-

husene etablerer let tilgængelige henvisnings-

systemer, der kan sikre, at borgerne oplever 

sammenhængende forløb uden uhensigts-

mæssige ventetider.

 Samarbejdet kan evt. sætte fokus på borgere 

med særlig risiko for at udvikle tobaksrelaterede 

sygdomme eller for at få helbredsmæssige kom-

plikationer (storrygere, rygere med reduceret 

lungefunktion, rygende gravide og rygere, der 

skal opereres) eller på borgere, der allerede har 

en kronisk sygdom (KOL, hjerte-kar-sygdom eller 

diabetes). 

 Dette kan medføre, at kommunen skal op-

rette tilpassede og målrettede rygestoptilbud, 

Patienter og rygestop
Ved	en	række	tobaksrelaterede	kroniske	syg-

domme	er	et	rygestop	af	stor	betydning	for	at	

bremse	sygdommens	udvikling	og	sikre	bedre	

funktionsniveau	og	livskvalitet.	Det	gælder	for	

en	række	af	de	store	kroniske	folkesygdomme:	

diabetes,	hjerte-kar-sygdom	og	KOL,	ligesom	

overlevelsen	ved	behandling	af	kræft	sygdomme	

er	bedre	hos	patienter, der	ikke	ryger.

	 Sundhedsstyrelsen	udgiver	i	2012	rapporten	

Alkohol, rygning og postoperative komplikationer,	

som	er	en	litteraturgennemgang	inden	for	de	to	

emner.	Udgivelsen	suppleres	med	pjecerne	Ryg-

ning og operation	og Alkohol og operation.
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der i særlig grad kan imødekomme behovene 

hos disse borgere.

Forebyggelse af rygestart
Anbefalingerne 9 og 10 sigter mod at forebygge, 

at børn og unge begynder at ryge. 

9.    Kommunen tilbyder rygestartsforebyggende 

indsatser for børn og unge i skole og fritids-

miljø.

10.   Kommunen inddrager systematisk forældre 

og andre voksne med ansvar for børn og 

unge i indsatsen mod rygning.

Det er ikke ligegyldigt, hvornår man tænder den 

første cigaret, for jo tidligere man begynder at 

ryge, jo større risiko har man for at blive fast 

dagligryger. Tobak indeholder nikotin, der skaber 

afhængighed via ændringer i hjernen og central-

nervesystemet. Afhængighed af tobak kommer 

hurtigt og ubemærket, og selvom unge kun ryger 

indimellem, kan de hurtigt udvikle et regelmæs-

sigt forbrug. Unge rygere er sjældent så fysisk 

afhængige som voksne, der har røget i mange år, 

men vanen og den sociale afhængighed gør det 

svært at holde op igen, når man først er begyndt. 

Det er derfor vigtigt at forebygge rygestart blandt 

børn og unge.

 Ifølge Skolebørnsundersøgelsen 2010 ryger 25 

% af de 15-årige dagligt eller lejlighedsvis20, og 

omkring 10 % er dagligrygere (se figur 3.1 side 

40).. Blandt de 16-24-årige ryger omkring 17 % 

Anbefaling 9

Kommunen	tilbyder	rygestartsforebyggende	

indsatser	for	børn	og	unge	i	skole	og	fritidsmiljø.
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dagligt21. Der sker altså en stigning i andelen af 

dagligrygere i skiftet fra grundskole til ungdoms-

uddannelse, job og lignende.

 Andelen af rygere blandt børn og unge er fal-

det gennem de sidste ti år, men i de seneste år 

er dette fald stagneret (se figur 3.2). Unge prøver 

typisk at ryge første gang, når de er mellem 13 

år og 15 år. Som i resten af befolkningen ønsker 

også mange unge at holde op med at ryge – en 

ud af fem rygere mellem 16 år og 24 år ønsker 

at stoppe.23 Der er derfor brug for en målrettet 

indsats for at forebygge rygestart, ligesom der er 

brug for hjælp til unge, der ønsker at holde op 

med at ryge.
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Figur 3.1. Andelen af 11-, 13- og 15-årige, som ryger dagligt, 
ugentligt eller sjældnere.22

Figur 3.2. Andelen af 15-årige, som ryger dagligt. Udviklin-
gen fra 1984-2010.24

Konsekvenser af rygning hos unge
Der	er	sammenhæng	mellem	alder	ved	rygestart	

og	risikoen	for	at	udvikle	lungekræft.	Jo	tidligere	

rygestart,	jo	højere	risiko.	Samtidig	viser	både	

afhængighed	af	cigaretter	og	dårligere	oplevet	

helbred	sig	efter	ganske	kort	tid	som	ryger.	Dag-

lig	rygning	blandt	unge	kan	være	årsag	til	både	

somatiske	og	psykiske	helbredsproblemer,	fx	

åndedrætsbesvær,	hovedpine,	ondt	i	nakke	og	

skuldre,	mavepine,	svimmelhed,	hjertebanken,	

nervøsitet,	rastløshed	og	søvnløshed.	Samtidig	

bruger	de	unge	rygere	mere	medicin	og	har	

mere	kontakt	med	sundhedssystemet	end	jævn-

aldrende	ikkerygere.

Hvorfor begynder nogle unge at ryge?
Langt de fleste rygere begynder at ryge som 
teenagere – omkring 90 % af alle rygere er 
begyndt, inden de fyldte 20 år. De begynder 
som regel at ryge, fordi de bliver påvirket af 
deres omgivelser – især hvis venner, forældre 
eller andre voksne omkring de unge ryger. 
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 Der er dog ikke en enkeltstående årsag til, 
at børn og unge begynder at ryge. I stedet er 
der ofte tale om en kombination af mange 
forskellige faktorer (se boksen på side 40).
 Psykologiske faktorer spiller utvivlsomt en 

rolle for, at børn og unge begynder at ryge. So-

ciale normer i samfundet og i de unges nærmiljø 

kan ligeledes føre til rygestart. Det samme gæl-

der lovgivning og regulering. Eksempelvis med-

fører lave priser og en lav aldersgrænse for salg 

af tobaksvarer, at cigaretterne bliver langt mere 

tilgængelige for børn og unge, og manglende ry-

geregler øger også udbredelsen af rygning.

 Voksne med ansvar for børn og unge bør 
ikke ryge i arbejdstiden.

Vandpiberygning
Mange unge og voksne tror, at det ikke er ska-
deligt at ryge vandpibe. Flere eksperter vurde-
rer dog, at vandpiberygning er lige så skadeligt 

Relevante faktorer for rygestart
■	 	Omgivelsers	rygevaner	–	især	forældres,	læ-

reres,	venners	og	andre	rollemodellers

■	 	Psykologiske	faktorer

■	 	Sociale	normer	i	samfundet	og	i	de	unges	

nærmiljø

■	 	Manglende	håndhævelse	af	aldersgrænser	

for	køb	af	tobak	

■	 	Priser	og	afgiftspolitik

■	 	Synlig	rygning	og	skjult	markedsføring.

Voksne som rollemodeller
Mange	undersøgelser	har	vist,	at	mennesker	

med	tætte	relationer	til	børn	og	unge	har	stor	

indflydelse	på	børns	og	unges	adfærd,	og	det	

er	derfor	vigtigt,	at	disse	voksne	forholder	sig	

til	deres	ansvar	som	rollemodeller.	Pædagoger,	

lærere,	fritidsledere	og	andre	bør	derfor	ikke	

ryge,	når	børn	og	unge	er	til	stede.	Kommunen	

kan	tilbyde	relevante	personalegrupper	hjælp	til	

rygestop.
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og afhængighedsskabende som cigaretrygning. 
Fx kan vandpiben gøre unge til cigaretrygere. 
Et studie fra Kræftens Bekæmpelse viser, at 
unge, der eksperimenterer med rygning, har 
dobbelt så stor risiko for at blive regelmæssige 
rygere, hvis de ud over cigaretter også eksperi-
menterer med vandpibe. Derfor giver det god 
mening, at kommunens tobaksforebyggende 
indsatser retter sig mod unges brug af tobak 
bredt og ikke kun cigaretter,25 ,26 og indsatser 
mod rygning bør derfor også omfatte vandpi-
berygning.27

 Derudover kan kommunen sørge for at 
håndhæve rygeloven ved at kontrollere, at 
der ikke ryges på vandpibecafeer, hvis de ikke 
overholder lovens betingelser. Ifølge rygeloven 
er det nemlig kun tilladt at ryge på udskænk-
ningssteder, hvor serveringsarealet er under 
40 m2, som har spiritusbevilling, og som ikke 
serverer egentlig mad.

Kommunen bør arbejde helhedsorienteret
Når man arbejder med tobaksforebyggelse, er 
det fornuftigt at anvende en helhedsorienteret 
indsats, der fokuserer på både røgfri miljøer, 
rygestop og forebyggelse af rygestart.28 Det er 
vigtigt at fokusere bredt på flere målgrupper, 
da forskning viser, at en indsats over for en 
enkelt målgruppe, fx unge, har en meget lille 
effekt. 

Arenaer, aktører og metoder 
Oversigten i appendiks 1 viser, hvor, med hvem 
og hvordan en kommune kan arbejde med 

tobaksforebyggelse. I en ambitiøs og effektiv 
tobaksforebyggelsesstrategi bør alle områder 
indgå. Af oversigten fremgår det, at alle are-
naer, hvor børn og unge færdes, skal tænkes 
ind i en forebyggelsesstrategi – både skoler, 
fritidsaktiviteter og ungdomsuddannelser. 
Forebyggelse bør foregå strukturelt som ud-
formning af regler og rammer, men samtidig 

Sådan kan kommunen forebygge 
rygestart
■	 	Gøre	skoler	røgfri	for	elever	og	lærere	i	skole-

tiden.

■	 	Gøre	fritidstilbud	og	kommunale	bygninger,	

hvor	børn	og	unge	færdes,	røgfri.

■	 	Stille	krav	til	skolerne	om,	at	de	underviser	

i	emnet	tobak	efter	metoder,	der	har	doku-

menteret	effekt.

■	 	Stille	krav	om,	at	skolerne	inddrager	foræl-

drene	i	den	tobaksforebyggende	indsats.

■	 	Bede	hver	skole	udpege	en	sundhedsansvar-

lig.

■	 	Informere	børn	og	unge	om	hjælp	til	ryge-

stop.

■	 	Inddrage	sundhedstjenesten,	børnetandple-

jen,	SSP	og	andre	i	kommunens	tobaksfore-

byggende	strategi.

■	 	Sikre,	at	der	ikke	sælges	tobak,	hvor	børn	

og	unge	færdes,	fx	i	kiosker	og	cafeteriaer	i	

idrætshaller.
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som holdningsbearbejdning og adfærdspåvirk-
ning af børnene og de unge samt af de voksne 
omkring dem. Oversigten kan give inspiration 
til, hvordan kommunen kan arbejde med to-
baksforebyggelse i forhold til de forskellige 
målgrupper og arenaer.

Folkeskolen
Det er lovpligtigt at undervise i sundheds- og 
seksualundervisning og familiekundskab i fol-
keskolen (jf. faghæfte 21). Formålet er bl.a., at 
eleverne tilegner sig indsigt i vilkår og værdier, 
der påvirker sundhed. Der er mange forskel-
lige tilbud til skolerne, og derfor kan det være 
en fordel, hvis kommunens forvaltning støtter 
skolerne i at arbejde med tobaksforebyggelse 
og sikrer, at indsatserne forankres på skolen. 
Ledelse og medarbejdere skal føle ejerskab til 
de tobaksforebyggende indsatser for at priori-
tere dem. 
 Skoleforvaltningen kan opfordre hver skole 
til at udpege en eller flere sundhedsambassa-
dører med særligt ansvar for sundhed, herun-
der rygning. Skolens sundhedsambassadør kan 
holde styr på materialer, indsatser og beslut-
ninger på sundhedsområdet og videreformidle 
denne viden til kollegerne. 
 Det er afgørende, at kommunens skoler ser 

nødvendigheden af at iværksætte tobaksforebyg-

gende initiativer og tænke helhedsorienteret. Det 

er ikke nok at undervise eleverne i rygningens 

skadevirkninger – skolen skal også sikre et røgfrit 

miljø og inddrage andre aktører end lærerne. 

 Skoleforvaltningen og sundhedsforvaltningen 

kan i fællesskab udarbejde minimumsrammer 

for, hvordan skolerne skal arbejde med at fore-

bygge rygning blandt eleverne. Rammerne bør 

indeholde flere elementer – forskning viser, at 

kun brede indsatser effektivt forebygger rygning. 

Derudover bør kommunen centralt vedtage og 

implementere røgfri skoletid for alle på alle kom-

munens skoler, så det ikke er den enkelte skoles 

ledelse, der skal bruge ressourcer på at gøre sko-

letiden røgfri.

Sådan forebygger skolen rygning
Mange tobaksforebyggende indsatser bygger 
på gode intentioner og spændende ideer. Des-
værre er det sjældent, at indsatserne holder de 
unge røgfri, og alt for ofte er indsatserne ikke 
evalueret på et niveau, der siger noget reelt 
om effekten. På baggrund af international vi-
denskabelig litteratur er det dog muligt at sige 
noget om, hvad der skal til for at forebygge 
rygning:

■	 	Inddrag både den unge og omgivelserne 

Indsatsen skal tage udgangspunkt i socialpsy-

kologisk teori, der inddrager den unges me-

stringsevne, samtidig med at omgivelserne – 

forældre, lærere og andre voksne – involveres.

■	 	Rygeregler 

Jo mindre restriktive rygeregler man har, og 

jo flere voksne, der ryger synligt for eleverne, 

desto flere elever vil ryge. Skoler og andre 

institutioner for børn og unge under 18 år 

samt treårige gymnasiale ungdomsuddannel-

ser skal ifølge loven være helt røgfri for alle 



43

– både indendørs og udendørs på matriklen. 

Hvis det skal have den optimale rygestartfore-

byggende effekt, bør rygeforbuddet gælde i 

hele undervisningstiden. 

■	 	Undervisning kan ikke stå alene 

Undervisning og information kan ikke stå 

alene, men skal støttes af etablering af røg-

fri miljøer, forældreinddragelse og lignende. 

Samtidig skal undervisningen indeholde 

bestemte emner, hvis den skal virke fore-

byggende. Flertalsmisforståelser, sund-

hedskonsekvenser, tackling af pres og sam-

fundskonsekvenser af rygning bør indgå i 

undervisningsprogrammer om tobak.

■	 	Omfang og kontinuitet 

Undervisning virker kun, hvis følgende krav 

er opfyldt: Indsatsen foregår over flere år, ele-

verne får undervisning i mindst 5-8 lektioner 

om året, og skolens lærere står for undervis-

ningen, som skal bygge på teorier om social 

indflydelse.

10.-klasses-centre, produktionsskoler og  
lignende
Der er stor social ulighed i rygning. På uddan-
nelsestilbud rettet mod unge, der er bogligt 
eller socialt svage, er rygerne overrepræsen-
teret. Derfor bør kommunens tobaksforebyg-
gende indsats også omfatte 10.-klasses-centre, 
produktionsskoler og lignende. Metoderne er 
de samme som i grundskolen: røgfrit miljø, 

forebyggelse af rygestart og tilbud om rygestop 
(se afsnittene om folkeskolen og ungdomsud-
dannelserne). 

Ungdomsuddannelserne
Selvom ungdomsuddannelser ikke er en del af 
den kommunale virksomhed, arbejder mange 
kommuner alligevel med forebyggelse her, 
fordi eleverne ofte bor i kommunen. Der sker 
en stigning i antallet af rygere fra grundsko-
len til ungdomsuddannelserne, og samtidig 
får rygningen i højere grad karakter af noget 
dagligt og bliver præget af afhængighed. Der-
for er der gode grunde til at arbejde både med 
forebyggelse af rygestart og med rygestop på 

ungdomsuddannelserne. 
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cigaret støtter deres barn i at være røgfrit. Børn 

har brug for klare udmeldinger om forældre-
nes holdning til rygning. Senere er det vigtigt, 
at forældre forholder sig interesseret til den 
unges oplevelser med rygning. På den måde 
får den unge lyst til at tale med sine forældre 
om rygning i stedet for at skjule sine tanker 
om og oplevelser med rygning. 
 Kommunen kan især inddrage forældre 
via skole-hjem-samarbejdet. Ved hjælp af for-
ældremøder, kontrakter og informationsma-
teriale kan forældre blive vigtige støtter i det 
tobaksforebyggende arbejde. 

 En god hjælpende hånd til rygestop for de 
unge på ungdomsuddannelserne kan være 
det gratis digitale stopprogram Xhale.dk, eller 
rygestopinstruktører for unge, se nærmere på 
www.quitcoach.dk (se appendiks 3 om ry-
gestop). Kommunens konsulenter kan tilbyde 
hjælp til events og rygestopforløb på ung-
domsuddannelserne.
 Der er udviklet undervisningsmateriale til 
ungdomsuddannelserne, som kan bruges i for-
skellige fag – fx biologi, psykologi og naturfag. 
Undervisningsmaterialet kan bestilles eller 
downloades på www.liv.dk.
 Ifølge rygeloven må hverken elever eller 
voksne på de treårige gymnasiale ungdomsud-
dannelser ryge på skolens område. Hvis den 
gymnasiale ungdomsuddannelse ligger sam-
men med erhvervsskoler, skal hele matriklen 
ifølge loven være røgfri.

Forældrene
Forældre har stor indflydelse på, om deres 
børn ryger. Desværre forholder mange foræl-
dre sig først til unges rygning, når deres barn 
allerede er begyndt at ryge. Derfor er det vig-
tigt, at forældrene allerede inden den første 

Anbefaling 10

Kommunen	inddrager	systematisk	forældre	og	

andre	voksne	med	ansvar	for	børn	og	unge	i	ind-

satsen	mod	rygning.	

Forældrenes betydning for, om 
unge ryger
■	 	De	unge	forventer	og	accepterer,	at	foræl-

drene	blander	sig	i	deres	forhold	til	rygning.

■	 	Unge,	der	forventer	en	negativ	reaktion	på	

rygning	fra	deres	forældre,	ryger	sjældnere	

end	andre.	Det	handler	om,	at	forældrene	

melder	klart	ud.	

■	 	Forældre,	som	taler	med	deres	barn	om	ryg-

ning,	og	som	løbende	følger	med	i	barnets	

og	vennernes	erfaringer	med	tobak,	reduce-

rer	barnets	risiko	for	at	blive	ryger.

■	 	Forældre,	som	indfører	rygeforbud	i	hjem-

met	og	ikke	har	cigaretter	liggende	fremme,	

reducerer	også	barnets	risiko	for	at	blive	ry-

ger.	



45

 Foruden dialogen om børnenes og de unges 
rygning kan forældrene sørge for, at hjemmet 
og bilen er røgfri, undlade at have cigaretter 
liggende fremme, fortælle, at de har fortrudt 
det, hvis de selv ryger, og undlade at ryge, 
mens barnet er til stede. På den måde kan 
forældrene aktivt være med til at nedsætte fri-
stelsen og fremstå som troværdige rollemodel-
ler for barnet. 
 Sundhedsstyrelsen har udviklet pjecer til 
forældre, som vil gøre en aktiv indsats ved 
at sætte sundere rammer i hjemmet og gå i 
dialog med barnet om rygning. Desuden kan 
forældre hente nyttig inspiration på Kræftens 
Bekæmpelses hjemmeside for forældre, www.

roegfridialog.dk. Siden er udviklet til foræl-
dre, som har skolebørn, der deltager i forebyg-
gelsesprogrammet Projekt X:IT, men alle foræl-
dre kan få gode råd om unge og rygning. 

Den kommunale sundhedstjeneste
Kommunallægen og sundhedsplejersken følger 
barnet gennem hele opvæksten og har derfor 
mulighed for at sætte ind med tobaksforebyg-
gelse i forhold til den enkelte unge. Det kan 
foregå ved at tage rygning op i forbindelse med 
sundhedssamtaler gennem folkeskoleforløbet 
og ved at rådgive og vejlede om rygestop. Sko-
len kan også inddrage sundhedsplejersker og 
almen praksis i skolens arbejde med tobaks-
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forebyggelse, fx i forbindelse med undervis-
ning eller forældremøder.

Den kommunale tandpleje
Rygere har større risiko for at få sygdomme i 
munden end ikkerygere, og derfor er den kom-
munale tandpleje et naturligt led i kommu-
nens tobaksforebyggende arbejde. Tandplejens 
personale møder børnene og de unge jævnligt og 

har en oplagt anledning til at tale om rygning, 
bl.a. fordi personalet kan være nogle af de 
første, der opdager, om barnet eller den unge 
ryger. Samtidig møder tandplejen småbørns-
familierne og har her en anledning til at tale 
om familiens rygevaner, ligesom tandlæger og 
tandplejere underviser i tandhygiejne i skolen, 
hvor rygning kan indgå som et tema.

SSP 
Kommunens SSP-organisation har også en god 
mulighed for at arbejde med tobaksforebyg-
gelse blandt børn og unge. Et vigtigt emneom-
råde for SSP er normer og sociale misforståel-
ser. Børn og unge foretager handlinger, fordi de 
har misforståede forventninger om, hvad man 
bør gøre. Ringstedforsøget (se boks i appendiks 
1) har sat ekstra fokus på sociale misforståel-
ser og peger på rygning som en meget vigtig 
adfærd at arbejde med.

Fritids- og idrætslivet
De unge bør møde samme konsekvente af-
standtagen fra tobak i alle de miljøer og blandt 
alle de voksne, de kommer i kontakt med. 

Rygning og krop
Unge	har	svært	ved	at	forholde	sig	til	rygningens	

langsigtede	konsekvenser.	I	stedet	er	det	en	god	

ide	at	fortælle,	hvad	rygning	gør	ved	dem.	

Her og nu:

■	 	Dit	hår,	din	ånde,	dine	fingre,	dit	tøj	og	dine	

ting	lugter	af	røg.

■	 	Din	lugte-	og	smagssans	bliver	dårligere.

■	 	Sår,	piercinger	og	tatoveringer	heler	dårli-

gere.

■	 	Din	kondition	og	lungefunktion	rasler	ned.

■	 	Du	kan	få	sværere	ved	at	få	børn.

■	 	Drengene	får	sværere	ved	at	få	den	op	at	stå.

■	 	P-piller	virker	dårligere.

På længere sigt:	

■	 	Du	får	større	risiko	for	at	få	kræft,	rygerlun-

ger	og	hjerte-kar-sygdomme.

■	 	Din	hud	bliver	tidligere	rynket	og	slap.

■	 	Dine	tænder	bliver	gule	og	løse.



47

Mange børn og unge ser op til idrætstrænere 
og klubmedarbejdere. Derfor er det vigtigt, at 
disse voksne optræder som ansvarlige rolle-
modeller og ikke ryger, når de er sammen med 
de unge.29

 Regler for ansattes og unges rygning skal 
også gælde i idrætsfaciliteter, i ungdoms- og 

7	 	Heiss	C	et	al.	Brief	Secondhand	Smoke	Exposure	Depresses	Endothelial	Progenitor	Cells	Activity	and	Endothelial	Function.	Su-
stained	Vascular	Injury	and	Blunted	Nitric	Oxide	Production.	J	Am	Coll	Cardiol	2008;	51(18):1760-1771.

8	 	Undersøgelse	om	rygning	og	tobaksforurenet	luft.	TNS	Gallup	for	Kræftens	Bekæmpelse,	Sundhedsstyrelsen,	Hjerteforeningen	og	
Danmarks	Lungeforening;	2011.

9	 	Rådets	henstilling	af	30.	november	2009	om	røgfri	miljøer	(2009/C	296/02).	Rådet	for	Den	Europæiske	Union;	2009.
10	 	Passive	smoking	and	children.	A	report	of	the	Tobacco	Advisory	Group	of	the	Royal	College	of	Physicians.	Aberystwyth:	Royal	Col-

lege	of	Physicians;	2010.
11	 	Undersøgelse	om	rygning	og	tobaksforurenet	luft.	TNS	Gallup	for	Kræftens	Bekæmpelse,	Sundhedsstyrelsen,	Hjerteforeningen	og	

Danmarks	Lungeforening;	2011.
12	 	Anbefalinger	til	forebyggelse	af	rygning	blandt	børn	og	unge.	København:	Kræftens	Bekæmpelse;	2011.
13	 	Sundhed	og	trivsel	på	arbejdspladsen.	Inspiration	til	systematisk	og	strategisk	arbejde	med	sundhedsfremme	i	virksomheden.	

København:	Sundhedsstyrelsen;	2010.
14	 	Hansen	SE,	Flachs	EM,	Juel	K.	Helbredsmæssige	konsekvenser	af	revision	af	lov	om	røgfri	miljøer.	København:	Statens	Institut	for	

Folkesundhed;	2012.
15	 	Anmeldte	arbejdsulykker	2005-2010.	Arbejdstilsynets	Årsopgørelse	2010.	København:	Arbejdstilsynet;	2011.
16	 Behandling	af	Tobaksafhængighed	–	anbefalinger	til	en	styrket	klinisk	praksis.	København:	Sundhedsstyrelsen;	2011.	S.	13.
17	 Ibid.
18	 Ulighed	i	sundhed	–	årsager	og	indsatser.	København:	Sundhedsstyrelsen;	2011.	S.	8.
19	 Behandling	af	Tobaksafhængighed	–	anbefalinger	til	en	styrket	klinisk	praksis.	København:	Sundhedsstyrelsen;	2011.
20	 Skolebørnsundersøgelsen	2010.	København:	Statens	Institut	for	Folkesundhed;	2011.
21	 	Sundhedsprofil	2010.dk.	[Internetudgivelse].	København:	Statens	Institut	for	Folkesundhed;	2010.	www.sundhedsprofil2010.dk.
22	 Kilde:	Skolebørnsundersøgelsen	2010.	København:	Statens	Institut	for	Folkesundhed;	2011.
23	 Sundhedsprofil	2010.dk.	[Internetudgivelse].	København:	Statens	Institut	for	Folkesundhed;	2010.	www.sundhedsprofil2010.dk.
24	 	Kilde:	Skolebørnsundersøgelsen	2010.	København:	Statens	Institut	for	Folkesundhed;	2011.
25	 	Jensen	PD,	Kvernrød	A.	Vandpibekulturen	blandt	danske	teenagere.	Hvorfor	er	vandpiben	blevet	så	populær,	og	hvordan	kan	vand-

piberygning	forebygges?	København:	Kræftens	Bekæmpelse;	2008.
26	 	Jensen	PD	et	al.	Waterpipe	Use	Predicts	Progression	to	Regular	Cigarette	Smoking	Among	Danish	Youth.	Subst	Use	Misuse	2010;	

45(7-8):1245-1261.
27	 	Skolebørnsundersøgelsen	2010.	København:	Statens	Institut	for	Folkesundhed;	2011.
28	 	Anbefalinger	til	forebyggelse	af	rygning	blandt	børn	og	unge,	København:	Kræftens	Bekæmpelse;	2011.
29	 	Røgfri	Sport.	www.roegfrisport.dk.

fritidsklubber og i andre offentlige anlæg. De 
bør gælde både til hverdag og i forbindelse 
med fx fester og weekendture. Så længe kom-
munens ansatte har ansvaret for de unge, er 
det også rimeligt, at der er regler og rammer, 
der understøtter, at unge og rygning ikke hører 
sammen.

Noter
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4. del:  
Generel dokumentation 

Danskernes rygevaner
Andelen af rygere i Danmark er faldet støt 
siden de første systematiske undersøgelser i 
starten af 1950’erne. Denne udvikling svarer til 
den, man ser i alle de udviklede vestlige lande. 
I 1953 røg dobbelt så mange mænd (78 %) som 
kvinder (40 %). Sundhedsprofilen fra 2010 vi-
ser, at 21 % af danskere over 16 år røg dagligt, 

mens rygevaneundersøgelsen fra 2011 viser, 
at 18 % af alle danskere over 15 år røg dagligt. 
Der er nu næsten ingen forskel i andelen af 
rygere blandt kvinder og mænd (se figur 4.1). 
Tallene udvikler sig hurtigt, men det kan være 
vanskeligt at sammenligne forskellige under-
søgelser.

Figur 4.1. Udviklingen i andelen af rygere blandt mænd og kvinder (%).30
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Der er en voksende social ulighed i rygning, 
idet de veluddannede har været hurtigst til at 
holde op. Der er således kun 8 % dagligrygere 
blandt akademikere og andre med lang videre-
gående uddannelse, mens 26 % af de ufaglærte 
ryger dagligt. Der er desuden flest rygere i al-
dersgruppen 50-59 år, hvor 23 % ryger dagligt.

Rygning som nikotinafhængighed
For de fleste rygere er rygningen ikke længere en 

frivillig sag, men har i stedet udviklet sig til en 

afhængighedstilstand. I 1988 kom der en bane-

brydende rapport fra et ekspertpanel i USA, som 

konkluderede, at: 

■	 	Cigaretter og andre former for tobak er af-

hængighedsskabende.

■	 	Nikotin er det stof i cigaretterne, som skaber 

afhængigheden.

■	 	De farmakologiske og adfærdsmæssige pro-

cesser, som fører til afhængighed af nikotin, 

er de samme, som fører til afhængighed af 

stoffer som heroin og kokain. 

Blandt kriterierne for afhængighed af et stof kan 

nævnes, at:

■	 	Stoffet har en psykoaktiv virkning (påvirker 

humør, stemning og følelser).

■	 	Man fortsætter med at bruge det på trods af 

skadelige virkninger fysisk, psykisk eller so-

cialt.
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Figur 4.2. Daglig rygning fordelt på sociale grupper.31
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■	 	Der hyppigt er tilbagefald efter ophør med 

stoffet.

■	 	Der optræder fysisk afhængighed (udtrykt ved 

abstinenser ved ophør med stoffet).

 Disse forhold er alment kendt som kendeteg-

nende for rygning. Med udgangspunkt i bl.a. den 

nævnte rapport er nikotinafhængighed (og niko-

tinabstinens) optaget i internationalt anerkendte 

diagnoselister på linje med afhængighed af alko-

hol, nerve- og sovemedicin og stoffer som heroin 

og kokain.

 Der er international faglig konsensus om, at 

rygning for mange rygere skal defineres (og be-

30		Kilde:	Kræftens	Bekæmpelse	på	baggrund	af	data	fra	danske	rygevaneundersøgelser	gennemført	siden	1953.
31			Kilde:	Danskernes	rygevaner	2011.	Epinion	for	Sundhedsstyrelsen,	Hjerteforeningen,	Kræftens	Bekæmpelse	og	Danmarks	Lun-

geforening.	København:	Epinion;	2012.

Noter

handles) som en afhængighedstilstand. Det un-

derstreger behovet for hjælp og støtte til rygestop 

hos de mange rygere, som udtrykker et ønske 

om at stoppe og ønsker hjælp og støtte til at gen-

nemføre det.

 I publikationen Behandling af tobaksafhæn-

gighed – anbefalinger til en styrket klinisk praksis, 

udgivet af Sundhedsstyrelsen maj 2011, anslås 

det, at 60 % af rygerne er afhængige af nikotin og 

derfor har behov for en systematisk indsats til at 

behandle deres afhængighed i forbindelse med et 

rygestop. Publikationen giver konkrete handlings-

anvisninger, der tager udgangspunkt i rygerens 

rygestopparathed.
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Appendikser

Appendiks 1: Arenaer, aktører og metoder for forebyggelse af rygestart

Oversigten viser, hvor, med hvem og hvordan en kommune kan arbejde med tobaksforebyggelse. I en am-

bitiøs og effektiv tobaksforebyggelsesstrategi bør alle områder indgå. 

Arenaer Aktører Metoder

Den kommunale 

forvaltning

Folkeskolen 

Kommunale beslutningsta-

gere og planlæggere

Skoleledelse og undervisere

Kan inddrage sundhedstje-

nesten, SSP, forældre

Politikere og forvaltning kan centralt vedtage 

rammer for det tobaksforebyggende arbejde i 

kommunale institutioner i forhold til: 

■		Røgfri miljøer

■		Undervisning og indsatser 

Skolerne kan forebygge rygning gennem:

■			Rammer og regler for rygning 

■			Overordnede retningslinjer for skolens to-

baksforebyggende arbejde

■			Undervisning (evt. støttet af sundhedstjene-

sten, SSP, tandplejen eller eksterne konsu-

lenter som fx kommunens koordinator eller 

rygestoprådgiver)

■			 Forældresamarbejde via møder og  

kontrakter

➽
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Arenaer Aktører Metoder

10.-klasses-centre, 

produktionsskoler 

og lignende

Ungdomsuddan-

nelser 

Hjemmet

Sundhedstjenesten

Skoleledelse og undervisere

Kan inddrage sundhedstje-

nesten, SSP, forældre

Ledelse og undervisere

Forældre – inddrages  

igennem skole-hjem- 

samarbejdet

Sundhedsplejersker

Børn og unge-læger

Den kommunale tandpleje

Skolerne kan forebygge rygning gennem:

■			Rammer og regler for rygning 

■			Overordnede retningslinjer for skolens tobaks-

forebyggende arbejde

■			Undervisning (evt. støttet af sundhedstjenesten, 

SSP, tandplejen eller eksterne konsulenter som fx 

kommunens koordinator eller rygestoprådgiver)

■			Forældresamarbejde via møder og kontrakter

■			Rygestopindsatser

■			Rammer og regler for rygning

■			Rygestopindsatser

■			Evt. emnet tobak i undervisningen, fx AT-forløb 

og lignende

■			Røgfrit miljø

■			Dialog

■			Kontrakter

■			Information – hjemmesider og pjecer

■			Forældremøder

■			Tobak som emne i forbindelse med de regelmæs-

sige undersøgelser

■			Information om rygning

■			Henvisning til rygestop

■			Støtte af undervisning i klasserne

■			Forældresamarbejde

➽
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Arenaer Aktører Metoder

SSP

Fritidsliv 

Skole, socialforvaltning, politi

Klubpædagoger, idrætstrænere, 

ungdomsskolelærere mfl.

Cafeterier og kiosker i fx idræts-

haller

■			Samarbejde med skoler og andre aktører om 

tobaksforebyggende indsatser

■			Rammer og regler for rygning – både for voks-

ne og for unge

■			Evt. forældresamarbejde

■			Intet salg af tobak, hvor unge færdes
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Projekt X:iT	

Projekt X:IT	er	en	helhedsorienteret	indsats,	der	skal	holde	

unge	i	7.-9.	klasse	røgfri.	Projektet	er	sammensat	af	elemen-

ter,	som	international	forskning	har	dokumenteret	forebyg-

ger	rygning	blandt	unge.	I	Norge	har	en	lignende	indsats	ned-

sat	andelen	af	rygende	elever	med	en	tredjedel.	Det	er	vigtigt	

at	gennemføre	alle	indsatsens	elementer,	hvis	den	skal	virke	

efter	hensigten.	

 Projekt X:IT	er	bygget	op	af	følgende	elementer:

■			røgfri skole: Andre	menneskers	rygning	smitter	af	på	ele-

verne.	Skolen	skal	derfor	være	røgfri	for	alle.	

■			Undervisning: Gennem	materialet	Gå op i røg får	

eleverne	indsigt	i	rygningens	skadevirkninger,	psykologi	og	

samfundskonsekvenser.	

■			røgfri kontrakter: Elever	i Projekt X:IT lover	med	en	Røg-

fri kontrakt,	at	de	ikke	vil	ryge.	Til	gengæld	kan	de	vinde	en	

præmie.	Forældrene	er	medunderskrivere.

■			Forældre: Forældre	har	stor	betydning	for,	om	unge	ryger.	

Projektet	støtter	forældrene	i	at	gå	i	dialog	med	deres	børn	

om	rygning.

Projekt X:IT er	udviklet	af	Kræftens	Bekæmpelse	og	evalueres	

i	2010-13	af	Center	for	Interventionsforskning.	Foreløbige	

resultater	forventes	i	2012.	www.xit-web.dk.	

norsk projekt (Fri) gav 33 % færre rygere	

I	Norge	er	der	halvt	så	mange	15-årige	dagligrygere	som	

i	Danmark.	Erfaringerne	fra	det	norske	FRI-program er:

■			Det	er	det	samlede	program,	der	virker	–	de	enkelte	dele	

har	ikke	effekt	alene.	

■			Det	at	involvere	forældre	aktivt	får	færre	elever	til	at	ryge	

(cirka	26	%	af	FRI’s samlede	effekt).

■			Undervisningen	skal	gennemføres	systematisk	for	at	have	

effekt. 

www.fristedet.no

Gå op i røg	

Gå op i røg	er	et	materiale	fra	Kræftens	Bekæmpelse	til	un-

dervisning	i	emnet	tobak	i	7.-9.	klasse.	Materialet	er	målret-

tet	en	lang	række	fag	og	kan	opfylde	Fælles	Mål.

Materialet	består	af	elevhæfter,	lærervejledninger	og	hjem-

mesiden	www.op-i-roeg.dk.	

Tackling – sundhed, selvværd, samvær 

Tackling	er	et	undervisningsmateriale	henvendt	til	elever	i	

7.-9.	klasse.	Materialet	kombinerer	træning	af	personlige	og	

sociale	kompetencer	med	undervisning	om	tobak,	alkohol	

og	stoffer.	Målet	med	materialet	er	at	støtte	eleverne	i	deres	

personlige	udvikling	og	herigennem	give	dem	en	god	ballast,	

som	hjælper	dem	til	at	leve	et	sundt	liv.	Tackling	er	tænkt	

som	en	ramme	for	et	længere	undervisningsforløb	om	per-

sonlig	udvikling	og	sundhed.

www.alinea.dk

alle de andre gør det	

Alle de andre gør det	er	udviklet	af	Det	Kriminalpræventive	

Råd	på	baggrund	af	erfaringer	fra	Ringstedforsøget.	Mate-

rialet	beskæftiger	sig	med	flertalsmisforståelser	og	sociale	

overdrivelser.	Det	adresserer	indirekte	den	enkeltes	handlin-

ger,	men	har	fokus	på	det	sociale	og	gruppedynamiske	spil,	

der	foregår	i	forbindelse	med	dannelsen	af	de	unges	forestil-

linger	om,	hvad	normal	adfærd	er. www.dkr.dk

Relevante materialer til undervisning
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Appendiks 2: Oversigt over målgrupper

Målgruppe:

Gravide

Målgruppe:

Familier (fx ker-

nefamilier, bed-

steforældre, 

dagligdagens 

netværk), hvor 

dagligrygning 

optræder

kendetegn:

■			Ofte unge (se også målgruppen 

Unge)

■			Ofte med kort uddannelse

Udfordringer:

■			Ressourcekrævende at rekrut-

tere og motivere

andre faktorer:

■			Møder mange fagpersoner i 

den primære og den sekundære 

sundhedssektor. Manglende ret-

ningslinjer for ansvar i forhold til 

rygestoptilbud til denne gruppe 

og manglende systematik i sam-

arbejdet. Bør indskrives i sund-

hedsaftalerne mellem regioner 

og kommuner

kendetegn:

■			Netværk, hvor rygning er et sam-

lingspunkt

■			Ofte med kort uddannelse

■			Fungerer som uhensigtsmæssige 

rollemodeller, der er med til at 

fastholde rygeren i vanen

Udfordringer:

■			Ressourcekrævende at rekrut-

tere og motivere

aktører: 

■			Hospital, almen praksis, den kommunale 

sundhedspleje, sundhedscenter

metoder:

■			Systematik i screening og tilbud. Opgøre antal 

rygende gravide pr. år på kommuneniveau

■			Udarbejde fælles folder for hospital og tilhørs-

kommuner om tilbud

Tilbud:

■			Metoderne 5 R og 5 A32

■			Individuel rådgivning

■			Den motiverende samtale33

■			Kort samtale om rygning og rygestop – det skal 

være nu, ventetid er ikke acceptabel 

■			Kom & Kvit34

■			Nærmiljørådgivning

Det er vigtigt, at tilbudsdelen omfatter nærme-

ste rygende familiemedlemmer og venner 

aktører: 

■			Almen praksis, sundhedsplejen, sundhedscen-

tre, jobcenter, arbejdspladser, institutioner, 

skoler mv.

metoder:

■			Systematik i screening og tilbud hos alle sund-

hedsvæsenets aktører

■			Kort samtale om rygning og rygestop

Tilbud:

■			Medoderne 5 R og 5 A

➽
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Målgruppe:

Unge på  

16-25 år

andre faktorer:

■			Kultur og identitet

■			Levevilkår

■			Boligmiljø

kendetegn:

■			Er styret af sociale sammen-

hænge

■			Manglende rygepolitik på mange 

ungdomsuddannelser

Udfordringer:

■			Kan være ressourcekrævende at 

rekruttere og motivere

■			Responderer ikke på samme til-

bud som voksne rygere

andre faktorer:

■			Kultur og identitet

■			Rygestopkurser, der kan omfatte hele netværk

■			Kom & Kvit

■			Nærmiljørådgivning

■				Sikre røgfri rammer i sports- og svømmehaller

aktører: 

■			Uddannelsessteder

■			Almen praksis 

■			Kommuner

■			Jobcentre

metoder:

■			Tænke kreativt i unges medievaner, Facebook, it-

tilbud, social marketing35 osv.

Tilbud:

■			Xhale.dk36

■			Stoplinien37

■			Gentagne rygestopevents på uddannelsesste-

derne

■			Dit Digitale Stopprogram38

Tilbud til ungdomsuddannelserne for unge i alde-

ren 16-20 år er en oplagt mulighed for at komme 

i kontakt med en målgruppe, som ellers kan være 

vanskelig at få kontakt med på gruppeniveau

➽
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Målgruppe:

Medarbejdere 

og hjælpende 

aktører, front-

personale og 

deres chefer

Målgruppe:

Borgere uden 

for arbejdsmar-

kedet

kendetegn:

■			Fungerer som rollemodeller

■			Fungerer som formidlere af ry-

gestoprådgivning og rygestop-

tilbud

Udfordringer:

■			Prioritering af tobaksindsatser 

og rådgivning

■			Har andre dagsordener end to-

bak

■			Består af personalegrupper med 

meget forskellig baggrund 

andre faktorer:

■			Manglende viden om rygnings 

betydning for en lang række an-

dre faktorer i borgernes liv

kendetegn:

■			En del med kort uddannelse

■			Manglende motivation

■			Manglende viden om tobakkens 

skadelige virkninger

Udfordringer:

■			Ressourcekrævende at rekrut-

tere og motivere

andre faktorer:

■			Manglende viden om rygnings 

betydning for en lang række an-

dre faktorer i livet

aktører: 

■			Lokale rygestoprådgivere

■			Lokalt ansvarlige for at motivere til rygestop

metoder:

■			Inspirationsmøder

■			Indlæg på eksisterende personalemøder

Tilbud:

■			Rygestopkurser for den lokale afdeling, når det 

er et behov (støtte hinanden)

■			Undervisning af frontpersonale i ABC39 

■			Undervisning af nøglepersoner i 5 R og 5 A

aktører: 

■			Frontpersonale i bl.a. jobcenteret

■			Kommunens sundhedsafdeling 

■			Lokalt uddannede rygestoprådgivere 

metoder:

■			Kort samtale om rygning og rygestop

■			Proaktiv rådgivning i nærmiljø og direkte på 

jobcenteret

■			Samarbejde internt i kommunen mellem 

jobcenteret og sundhedsmedarbejdere

Tilbud:

■			Kom & Kvit

■			Minimal rygestoprådgivning40

■			ABC

➽
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Målgruppe:

Arbejdspladser, 

kommunale og 

private

Målgruppe:

Etniske minori-

teter udgør en 

mangefacetteret 

gruppe af borgere 

og kan derfor ikke 

betragtes under ét. 

Her oplistes nogle 

generelle tenden-

ser, men der skal 

altid planlægges 

individuelt i rela-

tion til konkrete 

indsatser

kendetegn:

■			Arenaer for udfoldelse af fælles 

livsstilsvaner

■			Let tilgængelige arenaer med 

henblik på annoncering af ryge-

stoptilbud

Udfordringer:

■			Ressourcekrævende med hensyn 

til planlægning og koordinering

andre faktorer:

■			Hver arbejdsplads er unik, kræ-

ver lokalt kendskab og individuel 

planlægning

kendetegn:

■			Ofte med kort uddannelse

■			Sprogvanskeligheder

■			Oftere socialt accepteret at ryge

■			Manglende viden om helbreds-

skader

■			Mange mænd ryger (Tyrkiet, Li-

banon, Palæstina) 

aktører: 

■			Rygestoprådgivere

■			Ledelsesrepræsentanter

■			Medarbejderrepræsentanter

metoder:

■			Kommunal rygepolitik

■			Kommunens sundhedsafdeling planlægger i 

samarbejde med arbejdspladserne

■			Kort samtale om rygning og rygestop

■			Sikre tilgængelighed af tilbud

Tilbud:

■			Inspirationsmøder efterfulgt af tilbud om al-

mindelige rygestopkurser

■			Rygestopkurser for den lokale afdeling, når der 

er behov. Godt at kunne støtte hinanden

aktører: 

■			Kommunale rygestoprådgivere

■			Sundhedsplejersker

■			Pædagoger og lærere

■			Evt. sundhedsformidlere

metoder:

■			Interkulturel kommunikation

■			Fremme af rygestop i nærmiljøet

■			Rygestopevents, gerne samtidig med anden 

sundhedsoplysning

■			Fotomateriale og dialogkort og verbal  

vejledning

➽
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Se også andre  

relevante  

grupperinger i 

tabellen

Målgruppe:

Psykisk syge42,43

Misbrugere44

Udfordringer:

■			Anden kulturel forståelse end 

dansk

■			Indvandrere fra samme land kan 

befinde sig vidt forskellige steder 

med hensyn til bl.a. uddannel-

sesniveau og viden 

■			Andre værdinormer, fx opfattel-

sen af familieværdier 

andre faktorer:

■			Forskellige etniske grupper kan 

kræve forskellig tilgang

kendetegn:

■			Marginaliseret gruppe

■			Ønsker rygestop i samme grad 

som andre borgere

Udfordringer:

■			Kan ofte ikke benytte de almene 

tilbud

■			Manglende viden hos kommu-

nale medarbejdere og almen 

praksis

andre faktorer:

■			Husk behov for lægefaglig medi-

cinjustering hos psykisk syge, der 

holder op med at ryge

Tilbud:

■			Rygestoptilbud i nærmiljøet

■			Rygestopkurser

■			Kom & Kvit

■			Rygestopcafe41

■			Rygestophold kun for kvinder, hhv. mænd

■			Rygestop i forbindelse med generel sundheds-

vejledning

■			Individuelt rygestop

aktører: 

■			Medarbejdere i socialpsykiatrien

■			Den kommunale sundhedsafdeling

■			Almen praksis 

■			Psykiatere

metoder:

■			De fire trin45

■			Sikre uddannelse af rygestoprådgivere blandt 

det daglige personale

Tilbud:

■			Den motiverende samtale

■			Små rygestophold på kommunale væresteder 

med flere mødegange

■			Individuel rådgivning

■			Rygestopcafe på væresteder

➽
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Målgruppe:

Mænd/kvinder

Målgruppe:

Kronikere

kendetegn:

■			Kvinder responderer generelt godt 

på gruppetilbud a la aftenskole

■			Mænd responderer godt på ma-

skuline fællesskaber om praktik

Udfordringer:

■			Mænds sygelighed er højere end 

kvinders, fordi mænd i ringere 

grad tager vare på deres eget hel-

bred

■			Mænd gider ofte ikke at ”sidde i 

rundkreds”

andre faktorer:

■			Sundhedstilbud planlægges i høj 

grad af kvinder

■			Huske at spørge målgrupperne 

om deres ønsker

kendetegn:

■			Er ofte blevet syge på grund af 

uhensigtsmæssige livsstilsvaner

■			Ofte med kort uddannelse

■			Midaldrende og ældre borgere

Udfordringer:

■			Høj grad af afhængighed

andre faktorer:

■			Komplikationer i forhold til syg-

dom

aktører: 

■			Rygestoprådgivere

■			Planlæggere af kommunale rygestoptilbud

metoder:

■			Sundhedstiltag, herunder rygestoptilbud, kan tæn-

kes og planlægges forskelligt til mænd og kvinder

■			Kort samtale om rygning og rygestop

■			Indtænke rygestopaktiviteter i utraditionelle sam-

menhænge

Tilbud:

■			Dit Digitale Stopprogram (DDSP.dk)

■			Rygestop som delaktivitet i forbindelse med sports-

tilbud

■			Rygestopevents på genbrugspladser, byggemarke-

der mv.

■			Benytte genkendelige rollemodeller

aktører: 

■			Hospital, almen praksis, kommune

■			Sundhedscentre, forebyggelsescentre

■			Kommunale rygestoprådgivere

■			Hjemmeplejen 

■			Kommunens genoptræningsafdeling

metoder:

■			Koordinering af tilbud, overlevering af igangsatte 

rygestopforløb

■			Kort samtale om rygning og rygestop

■			Behandling med rygestopmedicin (egen læge) bør 

overvejes46

Tilbud:

Forløbsprogrammer indeholder rygestoptilbud

Individuel rygestopvejledning

Specielle grupper, evt. hold for borgere med KOL
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32			Behandling	af	tobaksafhængighed	–	anbefalinger	til	en	styrket	klinisk	praksis.	København:	Sundhedsstyrelsen;	2011.	S.	26	og	
s.	29.

33		Ibid.	s.	27.
34			www.komogkvit.dk.	Kræftens	Bekæmpelse,	Danmarks	Apotekerforening	og	Sund	By	Netværket.
35		Social	Marketing	–	til	brug	i	kommuner	og	regioner.	København:	Sund	By	Netværket;	2011.
36		www.xhale.dk.	Digitalt	rygestop	for	unge.	Sundhedsstyrelsen,	Indenrigs-	og	Sundhedsministeriet	og	Kræftens	Bekæmpelse.
37		www.stoplinien.dk.	Sundhedsstyrelsens	hjemmeside,	oplysning	og	oversigt	over	rygestopmuligheder.
38		www.ddsp.dk.	Kræftens	Bekæmpelse,	Danmarks	Apotekerforening	og	Sundhedsstyrelsen	(for	voksne).
39		Behandling	af	Tobaksafhængighed	–	anbefalinger	til	en	styrket	klinisk	praksis.	København:	Sundhedsstyrelsen;	2011.	S.	23.
40		Ibid.	s.	22.
41		Lokalt	forankret	cafeaktivitet	med	uforpligtende	mulighed	for	at	orientere	sig	om	hjælp	til	rygestop.
42			Pisinger	C.	Litteratursøgning.	2010-opdatering	af	rapporten	”Rygestop	i	psykiatrien.	Er	der	evidens	nok	til	at	anbefale	ryge-

stopaktiviteter?”.	København:	Forskningscenter	for	Forebyggelse	og	Sundhed;	2010.
43		Behandling	af	tobaksafhængighed	–	anbefalinger	til	en	styrket	klinisk	praksis.	København:	Sundhedsstyrelsen;	2011.	S.	52.
44			Rygning	er	deres	mindste	problem?	En	undersøgelse	om	holdninger	til	socialt	udsatte	og	rygning.	Røgfrihed	for	alle.	Køben-

havn:	Sund	By	Netværket;	2010.
45			Undervisningsmateriale	udviklet	i	projekt	Røgfrihed	for	alle:	Tobaksforebyggelse	på	sociale	institutioner	–	fra	rådgiver	til	pro-

ceskonsulent.	www.rogfrihed.dk.
46	 Behandling	af	Tobaksafhængighed	–	anbefalinger	til	en	styrket	klinisk	praksis.	København:	Sundhedsstyrelsen;	2011.	S.	55.

Noter
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Appendiks 3:  Oversigt over rygestoptilbud

Tilbud til unge mellem 16 og 25 år

Unge rygere er interesserede i at stoppe med at ryge, men har ofte svært ved det. Det skyldes bl.a., at un-

ges rygning i langt højere grad end voksnes er styret af de sociale sammenhænge, de befinder sig i. Derfor 

er det vigtigt at planlægge målrettede rygestoptilbud til unge. De skal helst foregå i skoletiden på uddan-

nelsessteder, hvor der er mange unge dagligrygere, fx erhvervsskoler, sosu-skoler, produktionsskoler og 

10.-klasses-centre. Nedenfor nævnes en række tilbud målrettet unge. De første kan afholdes af en uddan-

net rygestoprådgiver for unge (QuitCoach), de sidste foregår via internet og mobiltelefon.

rygestopkursus

rygestopevent

Xhale.dk

Virtuelle ryge-

stopforløb (i løbet 

af 2012)

Afholdes i skoletiden på uddannelsessteder med mange dagligrygere. Et rygestopkur-

sus har typisk 10-12 deltagere. De mødes seks-otte gange i halvanden time hver gang. 

Undervejs snakker rådgiveren med de unge om deres rygestopforsøg, og de lærer af 

hinandens erfaringer. Læs mere på www.quitcoach.dk.

Korte dialogmøder med mange unge, hvor man via sundhedsøvelser motiverer til ry-

gestop. Foregår typisk i frikvarterer på uddannelsessteder. Rygestopevents kan bruges 

både som enkeltstående intervention og til rekruttering af unge til fx rygestopkursus.

Online rygestophjælp målrettet unge mellem 16 år og 25 år. Her kan den unge forbe-

rede sit rygestop, teste konsekvensen af egen rygning og få lavet en rygestopprofil. 

Som tilmeldt kan man modtage gratis sms’er og e-mails og på den måde gennemgå et 

personligt rygestopforløb. Læs mere på www.xhale.dk.  

I 2012 udkommer en app og en mobilversion af Xhale.dk, så programmet også kan 

bruges på smartphones. 

Det kan være svært at rekruttere nok unge til et rygestophold, der skal mødes på en 

skole. Et alternativ er at arrangere virtuelle rygestopforløb, hvor instruktøren tilbyder 

online rygestopvejledning til unge. Dette kan foregå både individuelt og som grup-

pevejledning. Systemet afprøves af Kræftens Bekæmpelse, og det forventes etableret i 

slutningen af 2012.

➽
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Tilbud til voksne over 25 år

rådgivning i  

grupper

individuelt forløb

Kom & Kvit 

opringning til 

stoplinien

Afvikles over fem mødegange a cirka to timer pr. gang. Underviseren er en rygestop-

rådgiver, der er uddannet på baggrund af principper fra Kræftens Bekæmpelse. Der 

kan maksimalt deltage 12-15 borgere pr. hold. Læs mere på www.cancer.dk.

Rygestopguiden er en bog, der benyttes på de traditionelle rygestopkurser. Bogen kan 

også anvendes som et selvhjælpsmateriale til den, der ikke ønsker at deltage i en 

gruppe. Bogen kan købes hos Komiteen for Sundhedsoplysning og er udarbejdet af 

Sundhedsstyrelsen. Læs mere på www.komiteenforsundhedsoplysning.dk. 

Tager udgangspunkt i de samme principper som gruppeforløbet. Der er fem møde-

gange. Dette tilbud kan også anvendes til borgere med psykiske lidelser, kroniske 

sygdomme eller misbrugsproblemer; dog kan det anbefales, at man så udvider med et 

antal mødegange (ikke dokumenteret). Læs mere på www.cancer.dk.

Borgeren har mulighed for at sammensætte sit eget forløb, som kan være en kombi-

nation af sms’er, telefonsamtaler og møder i åbne grupper. Det betyder, at borgerne 

kan komme til undervejs i forløbet. Kom & Kvit henvender sig til de borgere, der hidtil 

har været svære at nå. Konceptet er mere fleksibelt, og der er valgfrihed og ingen 

skriftlige materialer. Det kræves, at de uddannede rådgivere har erfaringer med ryge-

stopforløb. Læs mere på www.komogkvit.dk.

Stoplinien tilbyder personlig rådgivning af uddannede professionelle rådgivere. Op-

kald kan foretages anonymt. Borgeren skal selv henvende sig til Stoplinien ved at 

ringe på 80 31 31 31. På www.stoplinien.dk kan kommunerne lægge beskrivelser af 

deres egne tilbud, så det er muligt for rådgiveren at henvise hertil. 

Læs mere på www.stoplinien.dk.

➽
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stoplinien 

Telefonisk rådgiv-

ningsforløb

stoplinien.dk

www.sst.dk

kvitomlidt.dk

Dit Digitale  

Stopprogram 

DDSP.dk

Tilbud til borgere om et standardiseret telefonisk rådgivningsforløb. Hvert forløb 

strækker sig over fem samtaler, svarende til cirka 2 timer og 45 minutter, i løbet af en 

periode på 6-8 uger. Kommunen kan i samarbejde med Stoplinien tilbyde disse forløb 

til borgere, ansatte og patienter.

Sundhedsstyrelsens hjemmeside, der samler de evidensbaserede tilbud og metoder. 

Der findes gode råd og vejledning, et debatforum og henvisning til de nationale og 

kommunale rygestoptilbud.

Kvitomlidt.dk er et uforpligtende tilbud, der hjælper rygere til at blive klogere på ryge-

stop. Hjemmesiden giver anledning til at tænke tankerne om et røgfrit liv igennem og 

gøre sig klart, hvad man gerne vil opnå.

Dit Digitale Stopprogram er et internetbaseret stopprogram, som kan benyttes til både 

rygestop og nikotinnedtrapning. Programmet er gratis at benytte, og det anbefales, 

at kommunerne lægger et link til programmet på deres hjemmeside. Programmet 

er udarbejdet i et samarbejde mellem Sundhedsstyrelsen, Kræftens Bekæmpelse og 

Danmarks Apotekerforening. Læs mere på www.ddsp.dk. 
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De motiverende og understøttende metoder til at fremme beslutningen om et rygestop

De fire trin

5 R

5 A

ABC

apoteket.dk

Den motiverende 

samtale

Er en model for, hvordan man implementerer tobaksforebyggelse på sociale instituti-

oner. Med uddannelse i De fire trin kan rygestoprådgiveren være med til at sætte gang i 

gode processer på væresteder og bosteder for psykisk syge eller misbrugere. Modellen 

arbejder med fire trin: 1. Fælles grundlag, 2. Spot og skab anledning, 3. Vurder grund-

lag for god dialog og 4. Samtale med borger.47 Læs mere på www.rogfrihed.dk.

Er en rygestopintervention til den ikke-motiverede ryger (Relevance, Risks, Rewards, 

Roadblocks, Repetition). Den endelige målsætning er røgfrihed, men det er også en 

succes, hvis den ikke-motiverede begynder at reflektere over sin rygning. Metoden er 

anvendelig i almen praksis, der ofte støder på borgere, der ikke er motiverede for at 

holde op med at ryge.48

Denne metode bruges både til motiverede rygende borgere og til borgere, der er holdt 

op (Ask, Advice, Assess, Assist, Arrange). Gennem samtalen ud fra metodens fem del-

punkter søger man at give borgeren den rådgivning og støtte, der skal til, for at ved-

kommende bliver fastholdt i sin beslutning om et rygestop.49

ABC er en forkortelse for Ask, Brief advice og Cessation-support. Dette er en simpel 

model til en ganske kort rådgivning. Det anbefales, at almen praksis har kendskab til 

denne metode. Der er evidens for, at en kort rygestoprådgivning har en effekt på ryge-

stopraten.50

På www.apoteket.dk findes der generel information om rygestop, rygestoppræpara-

ter og henvisning til DDSP.dk som vejledning til rygestop.

Den motiverende samtale er en forskningsbaseret tilgang til skabelse af ønske om foran-

dring. Man tager udgangspunkt i, at samtalen om forandring er en persons forsøg på 

at give en anden person mulighed for at vælge en forandring i sit liv.51 Den motiveren-

de samtaleteknik bliver bl.a. anvendt i de traditionelle rygestopforløb. Samtaleteknik-

ken kan også anvendes til at spørge ind til borgerens motivation for rygestoppet.

➽
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Kort samtale om 

rygning og rygestop

inspirations- 

møder

Digitale metoder

national ryge-

stopdag

Kræftens Bekæmpelse og Danmarks Apotekerforening har i samarbejde udviklet Kort 

samtale om rygning og rygestop. Konceptet er baseret på Den motiverende samtale og er et 

uforpligtende tilbud til rygeren om information og samtale om rygning. Samtalen kan 

afholdes, der hvor rygeren bliver mødt af sundhedspersonale, fx på sygehuse, i almen 

praksis, på sundhedscenteret og på apoteket. Det er hensigten, at samtalen skal kom-

me de mere tilbageholdende rygere i møde. Samtalen varer 15 minutter og indeholder 

tre mulige emner, hvoraf rygeren selv vælger ét: afhængighed, rygestop eller fortsat 

rygning eller rygestoptilbud.52

Er møder, som afholdes på arbejdspladserne, og som er med til at hjælpe rygerne med 

at finde motivationen og modet til at stoppe. Derudover kan mødet give virksomhe-

den en mulighed for at vurdere medarbejdernes interesse for at deltage i et egentligt 

rygestopforløb. Det anbefales, at inspirationsmødet afholdes to-tre uger før selve 

rygestopkurset.

Også metoder baseret på digitale medier har vist sig at have en god effekt (sms- og 

internetbaserede programmer).

Forskellige aktører har gennem årene arrangeret National Rygestopdag for at mar-

kedsføre og skabe opmærksomhed om rygestop. 

47		Rogfrihed.dk.
48		Behandling	af	tobaksafhængighed	–	anbefalinger	til	en	styrket	klinisk	praksis.	København:	Sundhedsstyrelsen;	2011.	S.	26-28.
49		Ibid.	s.	29	-36.
50		Ibid.	s.	22-25.
51			Miller,	WB	og	S	Rollnick:	Motivational	Interviewing.	Preparing	People	to	Change	Addictive	Behaviors.	New	York:	Guilford	Press;	

1991.
52		www.cancer.dk.

Noter
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Appendiks 4: Eksempler på rekruttering

Som	en	del	af	projektet	Røgfrihed for alle	blev	der	

gennemført	et	pilotprojekt	i	Struer,	Haderslev,	

Gladsaxe	og	Københavns	Kommuner.	Formålet	var	

at	støtte	medarbejdere	på	sociale	institutioner,	så	

de	bliver	bedre	i	stand	til	at	tale	med	institutioner-

nes	brugere	om	rygestop.

	 Medarbejdere	fra	Røgfrihed for alle	gennem-

førte	gentagne	telefonopkald	(i	gennemsnit	10)	

til	relevante	medarbejdere	på	de	enkelte	sociale	

institutioner	for	at	skabe	interesse	for	og	viden	om,	

hvad	medarbejdere	kan	gøre,	hvis	en	bruger	ønsker	

at	blive	røgfri.	Hvis	institutionen	viste	interesse,	

holdt	medarbejdere	fra	Røgfrihed for alle	et	eller	flere	

Gladsaxe	Kommunes	rusmiddelcenter	afholder	in-

dividuelle	rygestopforløb,	og	brugerne	af	centeret	

rekrutteres	til	rygestoppet	af	rygestopinstruktø-

ren,	som	er	til	stede	i	centerets	åbne	cafe.	Det	har	

vist	sig	at	være	en	god	måde	at	opbygge	tillid	og	

troværdighed	på,	og	desuden	får	instruktøren	mu-

lighed	for	at	fange	borgeren	på	det	rette	tidspunkt.	

På	længere	sigt	vil	rusmiddelcenteret	gøre	brugere,	

der	fastholder	et	rygestop,	til	ambassadører,	der	

møder	med	medarbejdergruppen	(se	mere	om	

konceptet	på	www.rogfrihed.dk).	Projektet	blev	

gennemført	i	samarbejde	med	Stoplinien.	Røgfri-

hed for Alles	opgave	var	at	uddanne	medarbejderne	

på	institutionerne	til	at	tage	snakken	om	rygning	

med	brugerne	og	henvise	til	Stoplinien.	

	 Af	de	37	institutioner,	som	Røgfrihed for alle 

opsøgte,	valgte	17	institutioner	at	få	besøg	af	

medarbejdere	fra	projektet.	Det	førte	til,	at	i	alt	

54	borgere	blev	kontaktet	og	modtog	gennem-

snitligt	8	rådgivningssamtaler	med	en	uddannet	

rygestoprådgiver	fra	Stoplinien.

kan	formidle	succeshistorien	til	andre	af	centerets	

brugere.	Det	vil	efter	centerets	opfattelse	kunne	

medvirke	til	at	fastholde	den	pågældende	i	sit	

rygestop.	Indsatsen	skal	systematiseres	for	at	

kunne	fungere	i	praksis.

	 Efter	halvanden	måneds	indsats	har	tre	af	

centerets	brugere	indledt	et	rygestopforløb,	og	

derudover	er	en	bruger	blevet	røgfri	blot	efter	den	

uformelle	snak	i	cafeen.

Rekruttering via sociale institutioner (Lev livet uden filter)

Rekruttering i Gladsaxe Kommunes rusmiddelcenter
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Københavns	Kommune	har	gennemført	proaktiv	

rekruttering	til	rygestopforløb,	hvor	kommunen	

uopfordret	ringede	til	500	tilfældigt	udvalgte	bor-

gere	i	udvalgte	almene	boliger.	Formålet	var	at	øge	

antallet	af	røgfri	københavnske	borgere	samt	at	

støtte	etableringen	af	røgfri	miljøer.	Umiddelbart	

ønskede	man	at	rekruttere	deltagere	til	kommu-

nens	rygestoptilbud.

	 Målgruppen	var	voksne	borgere,	som	bor	i	

almene	boliger	i	Københavns	Kommune,	og	inter-

ventionen	var	et	led	i	kommunens	indsats	mod	so-

cial	ulighed	i	sundhed.	Man	ved,	at	der	blandt	lejere	

i	almene	boliger	generelt	er	mange	rygere.

	 Projektet	var	et	samarbejde	mellem	Køben-

havns	Kommune	og	Stoplinien.	Kommunen	

udvalgte	et	boligområde	med	mange	almene	bo-

liger,	hvorefter	Stoplinien	ringede	op	til	borgerne,	

spurgte	om	deres	rygevaner	og	tilbød	rådgivning	

om	rygestop.	I	samtalen	var	der	også	mulighed	for	

at	melde	sig	til	et	lokalt	rygestopkursus,	ligesom	

borgeren	kunne	få	tilsendt	Rygestopguide	udgivet	af	

Sundhedsstyrelsen.	Til	projektet	var	knyttet	et	pi-

lotprojekt,	hvor	man	undersøgte,	om	ikkerygende	

borgere	var	interesserede	i	at	tale	om	passiv	ryg-

ning.

	 Over	tre	fjerdedele	af	de	borgere,	der	blev	ringet	

op,	ville	gerne	tale	om	rygestop	eller	passiv	ryg-

ning,	og	en	tredjedel	af	disse	var	selv	rygere.	63	%	

af	rygerne	havde	et	ønske	om	rygestop,	40	%	af	

rygerne	ønskede	en	rådgivningssamtale	om	ryge-

stop,	og	13	%	af	rygerne	valgte	i	løbet	af	samtalen	

at	tilmelde	sig	et	rygestopkursus.	

	 Kurserne	blev	udbudt	i	nærheden	af	borgernes	

bopæl	og	gik	i	gang	kort	efter	telefonkontakten,	

så	borgeren	hurtigt	kunne	komme	i	gang	med	

rygestopforløbet.	39	%	sagde	ja	til	at	få	tilsendt	

Rygestopguide,	og	10	%	af	ikkerygerne	valgte	at	få	

rådgivning	om	passiv	rygning.	Efterfølgende	er	

konceptet	blevet	udbredt	til	andre	kommuner.

Proaktiv rekruttering via telefonkontakt 
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Stoplinien	er	en	landsdækkende	telefonrådgivning	

om	rygestop.	Kerneydelsen	er	anonym	telefon-

rådgivning,	hvor	borgeren	selv	ringer	på	80	31	31	

31,	bestiller	en	tid	på	www.stoplinien.dk	eller	

sender	en	sms	til	1231	med	teksten	”rygestop”.	Te-

lefonerne	er	åbne	alle	hverdage,	og	rådgivning	og	

telefonopkald	er	gratis	for	borgeren.

Stoplinien	har	desuden	en	række	andre	ydelser:

■	 	Opfølgende	samtaler	seks	måneder	efter	

deltagelse	i	rygestopkursus

■	 	Rådgivning	af	særlige	grupper	af	borgere	

henvist	af	kommunens	frontpersonale

■	 	Individuelle	rådgivningsforløb

■	 	Opsøgende	telefonrådgivning	i	nærmiljøet

■	 	Rådgivning	til	de	mest	socialt	udsatte	borgere.

Udsatte	og	sårbare	rygere	henvises	elektronisk	til	

kommunen	fra	almen	praksis	og	sygehuset.	Kom-

munen	ringer	proaktivt	til	borgerne	for	at	aftale	

rygestopforløb.	Tilbuddet	består	af	individuel	råd-

givning	og	gratis	rygestoppræparater.

Stoplinien	udarbejder	hvert	halve	år	en	opgørelse	

over	brugere	af	rådgivningssamtaler	fordelt	på	

kommuner.	Læs	mere	om	Stoplinien	forskellige	

ydelser	og	om,	hvordan	kommunen	kan	bruge	

Stoplinien	som	samarbejdspartner,	i	pjecen	Med 

Stoplinien som samarbejdspartner – tobaksforebyg-

gelse i kommunen.	Pjecen	og	andre	materialer	kan	

bestilles	gratis	på	80	31	31	31	eller	på	

rygehotline@suf.kk.dk.

Stoplinien

Slå tobakken i Kolding Kommune
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Social	marketing	er	udviklingen	og	anvendelsen	

af	kommercielle	marketingmetoder	til	at	fremme	

sociale	mål	gennem	holdnings-	eller	adfærdsæn-

dringer.	Processen	benytter	marketingprincipper	

og	-teknikker	til	at	skabe,	kommunikere	og	levere	

værdi	for	at	påvirke	målgruppens	adfærd	–	til	gavn	

for	samfundet	(folkesundhed,	sikkerhed,	miljø	og	

samfund)	og	for	målgruppen	selv.

	 Den	overordnede	tilgang	til	social	marketing	er	

at	tænke	i	produkter	og	altid	vælge	målgruppens	

subjektive	perspektiv.	Produkter	skal	forstås	i	bred	

forstand	som	det,	man	kan	tilbyde,	som	er	bedre	

end	det,	målgruppen	har	eller	gør	lige	nu.	

	 Hvis	man	fx	køber	en	Coca	Cola	Zero,	betaler	

man	10-20	kroner,	men	til	gengæld	får	man	en	

velsmagende	drik	uden	sukker	og	kalorier,	”en	tår	

uovervindelighed”	og	måske	følelsen	af	at	kunne	

gennemføre	det	mest	umulige,	lover	reklamen.	

Det	er	den	direkte	og	indirekte	markedsføring	fra	

store	kommercielle	virksomheder,	man	er	oppe	

imod,	når	man	vil	rekruttere	borgere	til	sundheds-

fremmende	tilbud,	der	kan	støtte	dem	i	at	ændre	

sundhedsvaner.

	 Sund	By	Netværket	har	i	2011	udgivet	Social 

marketing – til brug i kommuner og regioner, hvor 

metoden er nærmere beskrevet.53

Social marketing

53		Social	marketing	–	til	brug	i	kommuner	og	regioner.	København:	Sund	By	Netværket;	2011.

Noter
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Appendiks 5: Dokumentering, evaluering og kvalitetssikring

Det er vigtigt for kommunen at kunne doku-

mentere og kvalitetssikre det tobaksforebyg-

gende arbejde. Dette indebærer, at kommunen 

indsamler viden, som vurderes og kvalificeres, 

og at resultaterne fører til forbedringer i form 

af målrettede indsatser, der når de ønskede 

målgrupper, og højere rygestoprater.

Rygestopbasen
Rygestopbasen er en national database til 
monitorering, opfølgning og kvalitetssikring 
af rygestoptilbud. Den er et unikt redskab 
til at dokumentere og evaluere rygestopak-
tiviteter. Formålet med Rygestopbasen er 
at finde frem til, hvordan man bedst kan 
hjælpe rygerne med at blive røgfri. Ryge-
stopbasen er et gratis tilbud til alle, der 
tilbyder rygere hjælp til at kvitte tobakken, 
men den bliver hovedsagelig benyttet af 
kommuner og apoteker.
 De tilmeldte rygestopenheder kan be-
nytte Rygestopbasen til at trække standard-
rapporter, der viser resultaterne af deres 
rygestopaktiviteter, ligesom databasen kan 
bruges til at sammenligne resultater fra an-
dre rygestopenheder eller kommuner. 

Registrering af deltagere
Hver enkelt deltager, der begynder på et 
rygestopkurssus (enhver form for rygestop-
intervention inkl. individuel rådgivning), 
udfylder et spørgeskema ved kursusstart og 

bliver tilbudt en opfølgende samtale seks 
måneder efter rygestopdatoen. 
 Stoplinien tilbyder at gennemføre opfølg-
ningssamtalen suppleret med en rådgivnings-
samtale. Dermed kan opfølgningen fungere 
som enten forebyggelse af tilbagefald eller for-
nyet rådgivning om rygestop. Varetages opfølg-
ningen af Stoplinien, sker det mod en betaling 
på 65 kroner pr. deltager.
 Rygestopbasen har eksisteret siden 2001, og 
i februar 2012 var der registreret over 70.000 
deltagere i databasen.

Rygestopbasen som kvalitetsværktøj
Rygestopbasen er et uvurderligt redskab til 
at forbedre kvaliteten af landets rygestop-

1.	 	Deltagere,	der	har	gennemført	rygestopkur-

sus	(80	%)

2.	 	Deltagere,	der	er	røgfri	ved	kursets	afslut-

ning	(80	%)

3.	 	Opfølgningsrate	–	deltagere,	der	er	forsøgt	

kontaktet	efter	seks	måneder	(80	%)

4.	 	Deltagere,	der	fortsat	er	røgfri	efter	seks	må-

neder	(50	%)

5.	 	Deltagere,	der	er	tilfredse	med	deres	ryge-

stopkursus	(90	%).

Rygestopbasens fem indikatorer 
(med kvalitetsmål)
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aktiviteter med henblik på at finde frem til, 
hvordan man bedst kan hjælpe rygerne med 
at blive røgfri.
 Rygestopkurser bliver udbudt af en bred 
vifte af aktører, og der er flere modeller for, 
hvordan man sammensætter det bedste ryge-
stoptilbud til den enkelte ryger. Derfor er det 
også vigtigt at sikre sig, at de tildelte ressour-
cer bruges så hensigtsmæssigt som muligt. 
Rygestopbasen sikrer en systematisk måde at 
vurdere effekten af de mange aktiviteter på.
 Rygestopbasen er først og fremmest et 
redskab til kvalitetsudvikling i den enkelte ry-
gestopenhed, men den kan og bør også bruges 
til at synliggøre kvaliteten af rygestoptilbud-
dene over for borgerne, så de kan træffe et 
informeret valg, når de skal beslutte, hvilket 
rygestoptilbud de vil benytte. 
 Det samme gør sig gældende i forhold til 
de sundhedsprofessionelle, der rådgiver og 
henviser rygere til rygestopbehandling.
 Rygestopbasen har opstillet fem indika-

torer, som man måler på, og for hver indi-
kator er der opstillet et kvalitetsmål. Ud fra 
disse indikatorer og kvalitetsmål kan man i 
dag måle forbedringer eller forværringer af 
kvaliteten af rygestopbehandlingen, ligesom 
rygestopenheder hurtigt kan identificere de 
områder, hvor der er behov for forbedringer, 
og hvor der skal sættes ind for at kunne leve 
op til de fastsatte kvalitetsmål. På længere sigt 

er målet, at alle rygestoptilbud skal leve op til 
kvalitetsmålene.

Dokumentering af henvisning til nationale 
tilbud
Kommunens henvisning af borgere til brug af 

nationale rygestoptilbud som Stoplinien og Dit 

Digitale Stopprogram (DDSP) kan dokumenteres 

med tal på kommunalt niveau. Stoplinien kan 

tilbyde resultater for antal og karakteristik (køn, 

alder og uddannelse) af borgere i kommunen, 

der benytter telefonrådgivningen. Tallene kan 

fås ved at kontakte Stoplinien.

Rygestopbasens	sekretariat	er	placeret	i	

WHO	Collaborating	Centre	for	Evidence-

Based	Health	Promotion	in	Hospitals	(WHO-

CC)	på	Bispebjerg	Hospital.	Læs	mere	på	www.

rygestopbasen.dk,	hvor	man	også	kan	se	

kvalitetsresultaterne	for	de	enkelte	rygestop-	

enheder.

Om Rygestopbasen 
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Røgfrihed for alle	har	i	samarbejde	med	12	mo-

delkommuner,	Sund	By	Netværket	og	Stoplinien	

arbejdet	med	at	opbygge	kapacitet	og	udviklet	

metoder	til	at	hjælpe	socialt	udsatte	borgere	med	

at	blive	røgfri.	

	 Projektets	målgruppe	var	professionelle	og	fri-

villige,	som	arbejder	med	socialt	udsatte	borgere,	

samt	ledelserne	i	kommuner	og	regioner	med	hen-

blik	på	forankring	af	projektet.

	 I	projektet	har	kommunerne	bidraget	aktivt	i	at	

udvikle	metoder	til,	hvordan	man	kan	arbejde	med	

tobaksforebyggelse	blandt	socialt	udsatte	borgere.	

Det	er	gennem	projektet	i	høj	grad	lykkedes	for	

kommunerne	at	forankre	initiativer,	der	fortsætter	

Røgfrihed for alle – et metodeudviklingsprojekt med 12 modelkommuner

efter	projektets	afslutning.	Bl.a.	er	en	række	aktivi-

tets-	og	væresteder	blevet	røgfri	eller	har	gjort	det	

at	ryge	langt	mindre	tilgængeligt	for	både	medar-

bejdere	og	brugere.	

	 Andre	initiativer	har	handlet	om	at	påvirke	

holdninger	blandt	især	medarbejdere	og	frivillige	

samt	ledere.	Læs	mere	i	holdningsundersøgelsen	

Er rygning stadig deres mindste problem? (2011),	som	

findes	på	www.rogfrihed.dk.

 Røgfrihed for alle har	udviklet	en	faglig	portal,	

www.rogfrihed.dk,	hvor	sundhedsprofessionelle	

kan	finde	undervisningsmateriale	og	inspiration	til	

at	arbejde	med	Røgfrihed for alle.	
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Faxe	Kommune	deltog	i	2010-11	i	projekt	Røgfri-

hed	for	alle,	og	for	at	sikre	ledelsesopbakning	holdt	

man	i	kommunen	et	møde	med	deltagelse	af	ledel-

serne	fra	værestederne	og	bostederne.

	 Kapacitetsopbygningen	omfattede:	

■	 	Etablering	af	nøglepersonsnetværk	med	repræ-

sentanter	fra	alle	væresteder	og	bosteder.

■	 	Afholdelse	af	temadage	i	egen	kommune	med	

emnerne	viden,	myter,	holdninger	og	systema-

tisk	snak	om	tobak	–	hvordan	gør	jeg.	Front-

personale	fra	hele	kommunen	blev	inviteret.

■	 	Gennemførelse	af	en	holdningsundersøgelse,	

Rygning er deres mindste problem – eller er det?,	

bagefter	diskuteret	i	nøglepersonsnetværk	og	

relateret	til	institutionernes	rygekulturer.

■	 	Diskussion	af	emnet	”Hvordan	får	vi	røgen	ud	

af	væresteder	og	bosteder?”	i	nøglepersons-

Røgfrihed for alle gav Faxe Kommune et tobaksnetværk

netværket.	Herefter	udviklede	man	samtale-

teknikker,	omdelte	pjecen	Rygning i hjemmet,	

plakaterne	Hjælp til rygestop	og	Arbejdsgange 

i relation til rygestop	og	fremlagde	Stopliniens	

materialer	på	værestederne	og	bostederne.	

■	 	Afprøvning	af	rygestopmetoder.

■	 	Deltagelse	i	konferencer	og	temadage	af	med-

lemmer	af	nøglepersonsnetværket	og	kolleger	

fra	socialpsykiatrien.

Kommunens	tobaksindsats	over	for	socialt	ud-

satte	borgere	er	i	dag	forankret	i	et	nøglepersons-

netværk	af	kolleger,	der	varetager	tobaksfore-

byggelsen	i	socialpsykiatrien	i	samarbejde	med	

kommunens	tobakskoordinator.
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Appendiks 6: Lov om røgfri miljøer

Formålet med lov nr. 512 af 6. juni 2007 og revideret 13.juni 2012, om røgfri miljøer er at udbrede røgfri 

miljøer med henblik på at forebygge sundhedsskadelige effekter af passiv rygning og forebygge, at nogen 

ufrivilligt kan udsættes for tobaksforurenet luft. Lovens vigtigste enkeltelementer er vist nedenfor.

Arbejdspladser

Institutioner og 

skoler

Arbejdsgivere skal udarbejde en skriftlig rygepolitik gældende for de ansatte. 

 Der er generelt rygeforbud på arbejdspladsen, men rygning kan tillades i dertil 

indrettede rygerum eller rygekabiner. Desuden kan rygning tillades i firmabiler, fører-

huset i en lastbil, i et lokomotiv eller førerkabinen i en kran mv., hvis der kun arbejder 

én person ad gangen. Hvis man indretter rygerum, skal man opsætte skilte uden for 

rummet, der informerer om risikoen for, at man udsættes for skadelige stoffer, når 

man opholder sig der.

Det er ikke tilladt at ryge på institutionens område i børneinstitutioner og på skoler, 

kostskoler (herunder efterskoler), treårige gymnasiale ungdomsuddannelser, anbrin-

gelsessteder (døgninstitutioner opholdssteder og lignende) mv. for børn og unge un-

der 18 år. Rygeforbuddet omfatter alle, der opholder sig på institutionens område. 

 Øvrige uddannelsesinstitutioner for unge over 18 år er omfattet af reglerne for ar-

bejdspladser, medmindre man deler matrikel med gymnasial ungdomsuddannelse. I 

dette tilfælde vil hele institutionen være omfattet af rygeforbuddet.

Undtagelser:

■	 	På anbringelsessteder (døgninstitutioner, opholdssteder og lignende), der i en 

periode tjener som hjem for børn og unge, kan det besluttes, at de unge må ryge 

udendørs. 

■	 	På sikrede døgninstitutioner, der tjener som bolig for børn og unge i en periode, kan 

det besluttes, at de unge må ryge indendørs på egne værelser og i rygerum samt 

udendørs. 

■	 	I tjenesteboliger på institutioner, der alene tjener til privat bolig, er det tilladt at 

ryge, idet borgeren selv fastlægger rygepolitikken i ”egen bolig”. Rygning er dog ikke 

tilladt, mens institutionens elever, studerende mv. opholder sig i boligen. 

➽



77

Dagpleje

Plejen

Væresteder mv.

indendørs  

lokaliteter med  

offentlig adgang

Værtshuse under 

40 m2

Der er rygeforbud i dagplejehjemmet og i andre lokaler til brug for dagpleje, når der 

passes børn. 

 Lokaler, der primært er indrettet som børnenes lege- og opholdsrum, skal være 

røgfri hele døgnet.

På	plejehjem,	i	døgninstitutioner,	i	botilbud	og	på	lignende	institutioner	kan	den	enkelte	

beboer	beslutte,	om	der	må	ryges	i	det	værelse	eller	den	bolig,	der	tjener	som	den	pågæl-

dendes	private	hjem.	

	 Det	kan	pålægges	beboere	ikke	at	ryge	i	værelset	eller	boligen	i	det	tidsrum,	hvor	per-

sonalet	opholder	sig	der.	

	 I	private	hjem,	hvor	der	modtages	en	offentlig	serviceydelse	i	form	af	personlig	og	

praktisk	hjælp,	kan	det	som	forudsætning	for	ydelsen	pålægges	beboere	ikke	at	ryge	i	det	

tidsrum,	hvor	personalet	opholder	sig	i	boligen.

På	væresteder,	i	varmestuer	og	i	lignende	tilbud	til	socialt	udsatte,	hvor	der	kun	er	ét	op-

holdsrum	for	brugerne,	kan	det	besluttes,	at	rygning	er	tilladt.

På	indendørs	lokaliteter,	hvor	der	er	offentlig	adgang,	er	det	ikke	tilladt	at	ryge.

Det	kan	besluttes	at	indrette	rygerum	og	rygekabiner,	hvor	man	kan	ryge.

På	et	værtshus,	hvor	serveringsarealet	er	under	40	m2,	hvor	der	ikke	serveres	egentlig	

mad,	som	har	spiritusbevilling,	og	hvor	der	er	borde	og	stole	på	serveringsarealet,	kan	

ejeren	beslutte,	at	der	frit	må	ryges	inden	døre.
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Anne	Dalhoff	Pedersen,	Sundhedsstyrelsen

Anne	Trangbæk,	Viborg	Kommune

Annette	Grønkær,	Københavns	Kommune

Birgit	Bøtker,	Hedensted	Kommune

Birthe	Toft,	Hjørring	Kommune

Bo	Schou	Jensen,	Aarhus	Kommune

Bodil	Margrethe	Nielsen,	Region	Nordjylland

Camilla	Neuper	Kjeldal,	Apotekerforeningen

Charlotte	Ingemansen,	Favrskov	Kommune

Elsebeth	Hynding	Petersen,	Aabenraa	Kommune

Finn	Rahbek	Chemnitz,	Ringkøbing-Skjern	Kommune

Henrik	Borggren,	Solrød	Kommune

Jette	Langhorn,	Næstved	Kommune

Jo	Coolidge,	Herlev	Kommune

Jørgen	Falk,	Sundhedsstyrelsen

Karin	Mejding,	Kræftens	Bekæmpelse

Kurt	Æbelø,	Fredericia	Kommune

Lene	Krusaa,	Københavns	Kommune

Lis	Bischoff,	Guldborgsund	Kommune

Lisbeth	Holm	Olsen,	Køge	Kommune

Lise	Landgren,	Guldborgsund	Kommune

Lone	Just,	Helsingør	Kommune

Malene	Søbygaard,	Ringsted	Kommune

Marianne	Fels,	Furesø	Kommune

Marianne	Hallberg,	Rødovre	Kommune

Marianne	Vendelbo	Johansen,	Region	Nordjylland

Marianne	Viskum,	Aarhus	Kommune

Mette	Machon	Balle,	Svendborg	Kommune

Mie	Møller	Nielsen,	Gladsaxe	Kommune

Morten	Ekander	Munch,	Odense	Kommune

Nanette	Borges,	Hvidovre	Kommune

Niels	Them	Kjær,	Kræftens	Bekæmpelse

Per	Kim	Nielsen,	Kræftens	Bekæmpelse

Sanne	Lykkeberg	Dåsbjerg,	Taarnby	Kommune

Signe	Due	Statager,	Silkeborg	Kommune

Susanne	Ollendorff,	Kolding	Kommune

Susanne	Tang,	Holstebro	Kommune

Tina	Kreutzer,	Vejle	Kommune

Ulla	Lassen,	Sønderborg	Kommune

Vibeke	Bastrup,	Faxe	Kommune

Vibeke	Dobsa,	Frederiksberg	Kommune.

Tobakstemagruppen 2012 består af følgende medlemmer:
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TI SKRIDT TIL GOD TOBAKSFOREBYGGELSE 

– den gode kommunale model

Sund By Netværkets tobakstemagruppe har siden 2006 arbejdet 

med metoder til tobaksforebyggelse og rygestop og har i denne 

publikation samlet erfaringer og den nyeste viden. Publikationen 

indeholder ti anbefalinger til, hvordan kommunerne kan gribe to-

baksforebyggelsen an, og der er også medtaget dokumentation for, 

hvorfor netop disse anbefalinger er valgt.

Temagruppen har bl.a. set på, hvilke konsekvenser den reviderede 

lov om røgfri miljøer fra juni 2012 har for tobaksforebyggelsen i 

kommunerne. Der er også beskrevet en række ideer til, hvordan 

man rekrutterer forskellige typer af borgere til rygestop og tobaks-

forebyggende indsatser. 

Publikationen henvender sig både til kommunens planlæggere og 

beslutningstagere og til de praktikere, der skal gennemføre de kon-

krete indsatser.

SUND BY NETVÆRKET
Sund By Sekretariatet

C/o KL-huset
Weidekampsgade 10
2300 København S

Telefon 33 70 35 80
E-mail: post@sundbynetvaerket.dk
www.sund-by-net.dk
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