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12-12 møde, Sund By Netværkets tobakstemagruppe. D. 18. – 19. juni 2018 på DSB’s kursuscenter, Fyrvej 1, 5800 Nyborg: http://www.kursusstationknudshoved.dk/
Tid
9.00-10.00

Program for 1. dag mandag den 18. juni
Ankomst og morgenbrød

10.00

Velkomst
v. Henrik Borggren

10.10 – 10.50

FTCF – 5 anbefalinger til en national handlingsplan på tobaksområdet
Danmark underskrev i 2004 ‘Framework Conventions on Tobacco Control’ og WHO udgav I februar i år rapporten ’Capacity Assessment
on the Implementation of effective Tobacco Control Policies in Denmark’.
Vi dykker ned I anbefalingerne og ser på rapportens anbefalinger er til kommunerne.
v. Niels Them Kjær, Projektchef, Kræftens Bekæmpelse

10.50 – 11. 30

Vidensråd for forebyggelse – "Forebyggelse af rygning blandt børn og unge. Hvad virker?"
Vidensråd for forebyggelse udgav den 25. april rapporten "Forebyggelse af rygning blandt børn og unge. Hvad virker?". Oplægget
præsenterer rapportens 10 anbefalinger med et særligt fokus på hvad man kan gøre i en kommune.
v. Charlotta Pisinger, medforfatter, Center for klinisk forskning og forebyggelse

11.50 – 12.30

Status Partnerskabet ’Røgfri Fremtid’
Kræftens Bekæmpelse lancerede i maj 2017 Partnerskabet Røgfri Fremtid, med en vision om at ingen børn og unge skal ryge i 2030.
Oplægget vil præsentere hvor langt man er nået i partnerskabet, hvordan allerede deltagende kommune har brugt partnerskabet i det
forgangne år til arbejde hen imod en røgfri generation 2030.
v. Niels Them Kjær, Projektchef, Kræftens Bekæmpelse

12.30-13.15
13.15 – 14.00

Frokost og netværk
X-it – elementer og effekt
Kræftens Bekæmpelse har udviklet materialet X-it, som metode til at arbejde med at forebygge rygestart i skoleskolen.

Kontakt:
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Stine Rehn, StiReh@stevns.dk, mobil 2895 3097
Louise Bæk Thomsen, LOUBT@odense.dk mobil 2341 3864

Oplægget vil kort gennemgå elementerne i X-it og præsentere Center for Interventionsforsknings evaluering af programmet. Fokus vil
være på hvor meget og hvor lidt man kan implementere på en folkeskole for at få effekt af metoden og hvem man skal samarbejde med
for at få X-it implementeret.
v. Tenna Børsting Christiansen, Projektleder, Kræftens Bekæmpelse
14.00 - 17.00

Røgfri skoletid – 3 Kommunale eksempler
Odense Kommune
Odense Byråd vedtog i foråret 2017 en vision om, at Odense skal være røgfri i 2030 med den første røgfrie generation i 2025, hvilket
betyder, at ingen børn og unge ryger i 2025. Oplægget vil præsentere hvordan man i Odense arbejder med at omsætte en politisk vision
til en røgfri generation, hvordan man har organiseret ’Røgfrit Odense’ og hvilke elementer projektet indeholder og hvor langt man er
nået.
v. Anette Stensgaard, Projektleder, Røgfrit Odense
Syddjurs Kommune
Familie og Institutions-udvalget vedtog obligatorisk røgfri skoletid på alle folkeskoler i Syddjurs Kommune i maj 2017, som en del af en
overordnet plan for at blive en røgfri kommune. Oplægget vil præsentere hvordan man i Syddjurs fik skabt anledning til at indføre røgfri
skoletid, hvordan man har brugt X-it, som løftestang til at indføre røgfri skoletid og hvordan Ungerådet blev inddraget i processen.
v. Louise Morris Jones, Sundhedskonsulent, Syddjurs Kommune
København Kommune
Københavns kommune vedtog i 2012 en vision om et Røgfrit København i 2025. Målet er, at kun fire procent af hovedstadens indbyggere
ryger i 2025. Oplægget vil præsentere hvordan man arbejder med rygeforebyggelse hos børn i Københavns Kommune, og vil uddybe
implementering og erfaringer med Røgfri Skoletid som et eksempel på Københavns Kommunes mange strukturelle og flerstrengede
forebyggelsesindsatser.
v. Hanako Matsuzawa Larsen, Sundhedskonsulent, Afdeling for Folkesundhed i København

17.00-18.30

Fri leg - Gå eller løbetur Knudshoved rundt kan kun anbefales

18.30

Netværksmiddag - Husk penge til drikkevarer
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Tid

Program for 2. dag tirsdag den 19. juni

9.00-11.30

Information fra Sund By Netværket
• Sidste nyt fra bestyrelsen
• Projekt ’Sunde borgere’ en digital casesamling
• Indlæg til ministeren
v. Charlotte Isager, Sekretariatsleder, Sund By Netværket
Sidste nyt fra Arbejdsgrupperne
• Rygepolitik-gruppen (Henrik Borggren/Køge Kommune)
• Kampagner/ 31/5 (Lisbeth Holm Olsen, Konsulent, CFP - KL)
• Børn og unge (Marianne Hallberg/Rødovre)
• Forskning (Stine Rehn/Stevns Kommune og Anette Steengaard/Odense Kommune)
Hvad er en arbejdsgruppe? – kort oplæg
Gruppedrøftelse: hvilke emner er vi optagede af på tobaksområdet og hvilke arbejdsgrupper skal igangsættes i det kommende år?
Opsamling i plenum og valg af hvilken arbejdsgruppe man vil deltage i.
Planlægning af første gruppemøde i arbejdsgruppen og kort drøftelse af produkt i det kommende år
Årsplan for 2018 - 2019
Valg til Formandskabet

11.30-12.00

Opsamling på 12-12 – hvad tager jeg med mig, og hvad kunne være anderledes?

12.00

Tak for denne gang - Husk madpakke på vej ud!

Kontakt:
Henrik Borggren henrik.borggren@koege.dk mobil 2933 7096
Stine Rehn, StiReh@stevns.dk, mobil 2895 3097
Louise Bæk Thomsen, LOUBT@odense.dk mobil 2341 3864

