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Årsplan for temagruppen tobak for år 2017 

Tobakstemagruppens formål er, at styrke sammenhæng og udvikling i folkesundhedsarbejdet på tobaksområdet 
til gavn for befolkningens sundhed. Temagruppen arbejder for at styrke en fælles indsats blandt andet ved at 
arbejde for at sundhed skrives ind i alle politikker, og skabe lige muligheder for borgerne til, at modtage tobaks-
forebyggende tilbud. Endvidere er det formålet, at brugen af nationale anbefalinger og egne udviklede indsatser 
og materialer, skal være med til at støtte op om gruppens arbejde. 
I temagruppen er det et ønske, at give medlemmerne mulighed for videns deling og erfaringsudveksle på tværs 
af landet, for her igennem at skabe stærke samarbejdsrelationer, mere aktivitet og styrke fagligheden. 
Medlemmerne og netværket har tradition for, at man hurtigt spreder de gode ideer, så de kommer andre til 
gavn, ligesom der via netværket er gode muligheder for, at klynger af kommuner kan samles om fælles ansøg-
ninger, projektet og indsatser. 
Ved inddragelse af både kommunale, statslige og private aktører, er det muligt at styrke arbejdet for strukturel 
forebyggelse på tobaksområdet.  
Eksempler herpå finder man i tobaksgruppens forskellige underarbejdsgrupper og projekter, hvor klynger af 
kommuner og relevante organisationer går sammen om udvikling af tobaksforebyggelsen. Det kan fx metoder til 
henvisning og rekruttering, udvikling af rygepolitikker i kommunerne, rygestop på andre sprog end dansk og digi-
talt rygestop.  
 
Temagruppen havde i januar 2017, 65 medlemmer fordelt på 38 kommuner, samt repræsentanter fra Sundheds-
styrelsen, Kræftens Bekæmpelse, Hjerteforeningen, Center for Forebyggelse i praksis og Apotekerforeningen. 

Sund By Netværkets strategi og tobaksforebyggelse: Følger 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Temagruppemødets tema 

 
Målgruppe  
  

 
Relevant for samarbejde 
med andre temagrupper?  

 
Tid og sted 

Årets 12 / 12 møde – med 
fokus på ulighed i tobaksfo-
rebyggelsen. 
 
 
 
 

Medlemmer af tobaks-
gruppen 
Deltagere fra kommuner 
der ikke er medlemmer 
af netværket, er velkom-
ne på 1. dagen. 

 22. – 23. maj på Knuds-
hoved 

 

Sund By sekretariatet 
c/o KL-huset 

Weidekampsgade 10 
2300 København S. 

post@sundbynetvaerket.dk 
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Rygepolitik i kommunerne og 
på private arbejdspladser. 
Praktikker dag – God rygepo-
litik – Let at lave? 

  September – oktober, 
dato følger  

Temadag om unge og rygning 
Kræftplan 4, ’Røgfri fremtid’ 

og Røgfri kommune 2030 

– kært barn med mange 

navne.  

Hvordan kommer vi i mål 

med røgfri årgange?   

 
 
 
 

Medlemmer 
Styrelser og organisatio-
ner 
Uddannelsesinstitutioner 

 November – december, 
dato følger 

 

Eventuelt: Temagruppen vil det kommende år levere følgende konkrete inspiration til videndeling i hele netvær-
ket (materiale/produkt):  

 Web: ’Kogebog’ om rygepolitikker 

 Web: Materiale om rekruttering med VBA 

 Web: Digitalt rygestop i praksis 

 


