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Opfordring til national handleplan for tobaksforebyggelsen 1 Danmark
Input til Sundhedsminister Ellen Trane Nørby
Fra Sund By Netværkets tobakstemagruppe, i WHO's danske Healthy Cities Network med 52
medlemskommuner
Med udgivelsen af WHO's rapport "Capacity Assessment on the Implementation of effective Tobacco
Control Policies in Denmark", har Danmark fået et unikt værktøj til at sikre, at færre børn og unge begynder
at ryge, og at flere voksne borgere i Danmark bliver røgfri.
I den nyligt udkomne "Danskernes Sundhed — Den Nationale Sundhedsprofil 2017" ses en markant stigning
i andelen af dagligrygere i de yngste aldersgrupper, mens der er sket et fald i de ældste aldersgrupper.
Sund By Netværkets kommuner arbejder på at forebygge rygestart, skabe røgfrie miljøer og giver hjælp til
borgere, der ønsker at blive røgfri.
Et fælles fokus for kommunerne har siden kommunalreformen i 2007 været rygestopforløbene, hvor
borgere hjælpes til en røgfri fremtid, hvilket har været en medvirkende årsag til den faldende andel af
dagligrygere hos den ældre del af befolkningen.
En dokumenteret stigning i andelen af dagligrygere blandt den yngre del af befolkningen kalder imidlertid
på, at opmærksomheden rettes mod forebyggelsesindsatserne på tobaksområdet i Danmark. Hvis vi virkelig
ønsker at nedbringe antallet af borgere, der ryger i Danmark, skal vi turde indføre nogle af de
forebyggelsesindsatser, der med succes er implementeret i vores nabolande, f.eks. England/Storbritannien.
I Sund By Netværkets tobakstemagruppe hilser vi WHO's rapport velkommen. Vi ser den som et vigtigt og
relevant værktøj til at indfri Regeringens mål i Kræftplan 4 om en røgfri generation i 2030.
Den første anbefaling i WHO's rapport er en national handleplan i form af en overordnet strategi, der skal
beskytte børn, unge og voksne mod tobakkens skadelige effekter, samt sikre en koordineret og flerstrenget
indsats mellem myndigheder, kommuner, regioner, organisationer og civilsamfund.
Sund By Netværkets tobakstemagruppe anbefaler, at Sundhedsstyrelsen får til opgave at udarbejde denne
nationale handleplan, og for at inddrage alle relevante aktører i arbejdet og implementeringen. Dette for at
styrke og kvalificere tobaksforebyggelsen i Danmark, således at vi sammen kan rykke mod en røgfri fremtid
for både børn og voksne. Vi i kommunerne står klar til at tage medansvar, med de rette rygestoptilbud til
de borgere, der ønsker et liv uden tobak!
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