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Læs om
•
•
•

Sektionsleder i
Sundhedsstyrelsen
Astrid Blom, giver
status på
tobaksforebyggelsen
siden 2007.

10 år med forebyggelse i
kommunerne – Et historisk
tilbageblik og visionært fremsyn
Er sundhed på tværs løsningen?
Offentlige merudgifter ved rygning

OM TEMAGRUPPEN
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
tobaksforebyggende 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 ansøgninger, projektet og indsatser.

Kommende møder i temagruppen
Datoer og sted er endnu ikke fastlagt for de kommende
møder. Kontakt sekretariatet for mere information.
• September/Oktober
Rygepolitik i kommunerne og på private
arbejdspladser. Praktikker dag – God rygepolitik –
Let at lave?
• November/December
Temadag om unge og rygning. Hvordan kommer vi
i mål med røgfri årgange?

10 år med forebyggelse i
kommunerne
10 år med forebyggelse i kommunerne – Et historisk
tilbageblik og visionært fremsyn
(PDF) - v. Jørgen Falk og Astrid Blom,
Sundhedsstyrelsen

Udfordringer for kommunerne
•
•
•
•
•

Social ulighed i rygning
For få tager imod rygestoptilbud
Unges rygning
Statslige puljemidler
Ringe politisk prioritering

Muligheder og visioner
•
•
•
•
•
•

Nye instrumenter til rekruttering
Mere samarbejde på det regionale niveau
Proaktiv markedsføring
Flere røgfri rammer(Røgfri skoletid, arbejdstid)
Forebyggelse af rygestart
Være strategisk for at få politisk prioritering
•
Partnerskaber – også med
kommercielle virksomheder
•
Markedsføre succeshistorier
•
Tænk i politiske platforme

Er sundhed på tværs løsningen?
Oplæg på 12/12 mødet
Udover de oplæg, som nævnes på denne side, blev der
på mødet præsenteret følgende.
• Respekt – et forskningsprojekt v/ Charlotta
Pisinger og Maj-Britt Bjeree Koch
Erfaringer fra forskningsprojektet blev præsenteret,
og udfordringerne ved rekruttering blev fremhævet.
Derudover blev der præsenteret et nyt projekt, som
skal undersøge om økonomisk belønning kan hjælpe
til rygestop. Læs mere HER

Er ”sundhed på tværs” løsningen for, hvordan
kommunerne kan løfte deres forebyggelses- og
sundhedsopgaver (PDF) - v. Ditte Heering Holt,
Center for interventionsforskning

Resultater
•

•

• Hvad rører sig i Rygestopbasen? v/ Anne Sode
Grønbæk
Rygestopbasen kan bruges til udtræk af data, og
dermed til at se hvilke præcise variable der har
effekt. Læs mere HER
•
• Røgfri fremtid v/Niels Them Kjær
- Ingen børn og unge ryge i 2030
- Færre end 5 % af de voksne ryger i 2030
- Strategisk vigtig at samarbejde med flere arenaerbl.a. detailhandlen. Læs mere HER

Sundhed på tværs:
•
… er et abstrakt begreb uden
handleanvisning til praksis
•
… en forestilling om, at guldet
ligger begravet mellem stolene
Konkrete udfordringer:
•
Abstrakt
•
”Man vil det hele”
•
Prioritering – hvad vil man
konkret
•
Balance mellem synlighed og
integration
Mulige veje fremover:
•
Eksplicitering – Problemstilling og
begrænsning
•
Koordinering af
kvalitetsværktøjer, og hierarkier
•
”Skabe ejerskab og commitment”
•
Overvej strategier . Benyt WinWin og samarbejdsstrategier

Traditionen tro, blev 12/12 mødet afholdt i de
naturskønne omgivelser ved Knudshoved

Offentlige merudgifter ved
rygning
Offentlige merudgifter ved rygning – Registeranalyse
af offentlige merudgifter til rygere (PDF) – v. Marie
Jakobsen, KORA

Tilgang
To forskellige tilgange til at beregne omkostninger
ved rygning:
1. Top-down: Antallet af sygdomme der kan
tilskrives rygning og estimererede omkostninger
forbundet hermed
2. Bottom-up: Estimering af de samlede
meromkostninger blandt rygere i forhold til ikkerygere. Denne undersøgelse benytter denne
tilgang.

Resultater
152.501 borgere er inkluderet i undersøgelse – data fra
den nationale sundhedsprofil 2013
 Udgifter der indgår i undersøgelsen:
Sundhedsudgifter, kommunale serviceudgifter,
indkomstoverførelser.
 Udgifter der IKKE indgår i undersøgelsen: Private
udgifter, indtægter fra skatter
 Undersøgelsen viser at daglige rygere koster
mellem 9-18.000 kr. mere om året ift. aldrig-rygere

Perspektiv
Om kommunen kan spare penge på
rygestopindsatsen afhænger af:
• Omkostninger ved rygestopindsatsen
set ift. afledte besparelser.
• Medregnes omkostninger i vundne
leveår?
• KORA anbefaler:
Fokus skal være på de sundhedsmæssige gevinster
ved rygestopindsatsen.
•

