Sund By Netværket Tobak
Kontakt: Henrik Borggren
E-mail: henrik.borggren@koege.dk / hebojo@kl.dk
Mobil 29337096

Sund By netværkets tobaksgruppe inviterer dig til nogle spændende dage 22. – 23.maj 2017 på
Knudshoved
DSB’s kursuscenter, Fyrvej 1, 5800 Nyborg: http://www.kursusstation-knudshoved.dk/
1. Dag 22. maj klokken 10.00-17.30:
Deltagelse for ikke-medlemmer af Sund By Netværket er mulig
2. Dag d. 23. maj kl. 9.00-12.00:
Kun for temagruppens medlemmer
Vi fejrer 10 års jubilæet for tobaksforebyggelsen i kommunerne - en dag fyldt af bagud skuende
status, spændende betragtninger på det vi gør nu og udfordringerne der er foran os. Alt dette
krydret med praktiske eksempler – som du med det samme kan omsætte til praksis i din
kommune.
Klokken

Program mandag den 22. maj klokken 10.00-17.30:

9.00-10.00

Ankomst og morgenbrød

10.00-10.05

Velkomst og dagens program
v. formandskabet Sund By Netværkets tobaksgruppe

10.05-10.40

Tobaksforebyggelse i kommunerne har 10 års jubilæum
– Historisk tilbageblik og visionært fremsyn / Astrid Blom sektionsleder i
Sundhedsstyrelsen & Jørgen Falk tidligere chefkonsulent i Sundhedsstyrelsen

10.40 – 11.40

Ulighed i rygning – på arbejdspladser med kortuddannede
Hvilke redskaber kan vi bringe i spil for at nedbringe rygning blandt
kortuddannede på arbejdspladser?
/ Charlotta Pisinger, Forskningsoverlæge, ph.d., MPH
/ Maj-Britt Bjerre Koch, Rygestopkonsulenterne
Link til Respekt et forskningsprojekt
Økonomisk belønning - af røgfrihed som middel til rekruttering af rygere?
Kort intro til kommende projekt der er støttet af Tryg Fonden / Charlotta
Pissinger, Forskningsoverlæge, ph.d., MPH
Link til omtale

11.40 – 11.50
11.50 - 12.30

Kort kaffepause
’Hvad rører der sig i Rygestopbasen’, blandt andet pointer fra de nyeste
artikler baseret på data fra Rygestopbasen.
v. Anne Sode Grønbæk, National koordinator – Rygestopbasen
Link til artikeloversigt i Rygestopbasen

Kontakt Henrik Borggren henrik.borggren@koege.dk hebojo@kl.dk mobil 29337096

12.30 -13.15

Frokost og netværk

13.15 -14.00

Er ”sundhed på tværs” løsningen for, hvordan kommunerne kan løfte deres
forebyggelses- og sundhedsopgaver?
/ Ditte Heering Holt, Center for Interventionsforskning
Link til omtale

14.00-14.45

Offentlige merudgifter ved rygning/ Registeranalyse af offentlige merudgifter
til rygere.
’Kan kommunerne spare penge ved tobaksforebyggelse?
/ Marie Jakobsen KORA
Link til omtale

14.45-15.00

Pause

15.00-15.45

Røgfri fremtid
/ Niels Them Kjær, Projektchef i Kræftens Bekæmpelse
Unge og rygning – en del af ’Røgfri fremtid’ i kommunerne?
/ Helle Stuart, Projektleder ’Storrygerpuljen’ i Vestegnskommunerne

15.45 - 17.00

10 minutters indslag og mulighed for materialer:
Information fra Sundhedsstyrelsen / Nina Krog Larsen. B.la. om ansøgning til
puljen om tilskud til rygestopmedicin
Information fra Hjerteforeningen / Tina Termansen Projektmedarbejder og
Simon Rask Seniorkonsulent
Information fra Stoplinien / Henrik Wiben Pihlmann leder af Stoplinien
Information fra Kræftens Bekæmpelse / Karin Mejding Projektleder og Camilla
Freltoft Junge Projektleder
Information fra Sund By Netværket / Sund By Netværket

17.00-17.15

Afslutning og afrunding af dagens program/ formandskabet tobaksgruppen

17.30

Walk & talk eller løbetur Knudshoved rundt
Alle er velkomne til at deltage i aktiviteten

19.00

Middag og netværk
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2. Dag d. 23. maj kl. 9.00-12.00:
Kun for temagruppens medlemmer
Program tirsdag d. 23. maj
9.00 - 9.15

Nyt fra Sund By Netværket
/ Henrik Borggren

9.15 – 9.45

Orientering om og fra formandskabet i tobaksgruppen / Stine Rehn,
Marianne Viskum og Henrik Borggren




10.00 – 10.45

Valg til formandskab – interesserede der ønsker at indgå i formandskabet
kan melde sig under punktet. Marianne stopper 
Orientering fra det Nationale tobaksnetværk, Rygestopbasens
brugergruppe og Stopliniens baggrundsgruppe
Årsplan (emner) for tobaksgruppen 2017 – hvilke emner ønsker
temagruppens medlemmer der tages op?

Tobaksgruppens arbejdsgrupper – Kort præsentation og status
v. formænd for arbejdsgrupperne






VBA gruppen
Rygepolitik i kommunerne
Online / Digitalt rygestop
Empowerment
Unge og rygning

Fælles drøftelse af nye emner der skal udforskes og grupper der skal
etableres?
10.50 -11.45

Projekter - status og præsentation af nuværende og kommende projekter
som tobaksgruppens medlemmer er deltagere i






Rygestop for udviklingshæmmede – de første erfaringer fra Vejle,
Frederikssund og Køge
Kommunerne Kvitter Smøgerne i Randers, Silkeborg, Syddjurs, Rødovre,
Køge m.fl. fortsætter i 2017 og frem
Rygestop på dit sprog
Sundhedsfremme på erhvervsuddannelser
Udfasning af storrygerpuljen

11.45 – 12.00

Afrunding og tak for årets 12/12 møde

12.00

Madpakke to go

Tilmelding via Sund By Netværkets hjemmeside er åben til og med 17. maj under kalender.
Tilmelding efter denne dato kan ske ved at kontakte til Henrik Borggren
DSB Kursuscenter Fyrvej 1 / 5800 Nyborg, 4 km. fra Nyborg station og tæt på motorvej.
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