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Årsplan for tobakstemagruppen år 2018 - 2019 

Sund By Netværkets tobaksgruppe arbejder for at viden deles aktivt kommuner imellem. Viden om gode to-
baksindsatser gøres let tilgængelige for andre medlemmer af Sund By Netværket og medlemmerne deler gerne 
erfaringer og kommunikere med en fælles stemme hvor og når det kan lade sig gøre. 
Sund By Netværkets tobaksgruppe arbejder ihærdigt på at tobaksforebyggelsen integreres på tværs af alle sek-
torer, det kan være internt i kommunen, Regionalt eller Nationalt, intet niveau kan undværes. 
Sund By Netværkets tobaksgruppe arbejder for at gøre de kommunale rygestoptilbud let tilgængelige og så ef-
fektive som mulige og låner og deler gerne viden om de bedste tilbud i landet.   
 
Temagruppen tobak vil i perioden 2018-2019 arbejde aktivt for at udbrede viden om den ’nye’ dagsorden der 
er kommet til på baggrund af, at flere unge begynder at ryge og andelen af rygere igen er stigende. Eksempler 
herpå er partnerskabet Røgfri Fremtid og alle de mange gode og effektive rygestoptilbud i kommunerne.   
 
 

 

 
Tobakstemagruppens formål  

Tobakstemagruppens formål er, at styrke sammenhæng og udvikling i folkesundhedsarbejdet på tobaksområ-
det til gavn for befolkningens sundhed. Temagruppen arbejder for at styrke en fælles indsats, og skabe lige mu-
ligheder for borgerne til, at modtage tobaksforebyggende tilbud. Endvidere er det formålet, at brugen af natio-
nale anbefalinger og egne udviklede indsatser og materialer, skal være med til at støtte op om gruppens ar-
bejde. 
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 og mere aktivitet.  
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, projekter 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 og temadage, hvor 
klynger af kommuner og relevante organisationer går sammen om udvikling af tobaksforebyggelsen. Det kan fx 
metoder til henvisning og rekruttering VBA, udvikling af rygepolitikker i kommunerne - et samarbejde med 
Hjerteforeningen og Kræftens Bekæmpelse, rygestop på andre sprog end dansk og sommermøde 2018 med 
fokus på børn og Røgfri Fremtid.  
 
Temagruppen havde i januar 2018, 89 medlemmer fra 39 forskellige kommuner, samt repræsentanter fra 
Sundhedsstyrelsen, Kræftens Bekæmpelse, Hjerteforeningen, Lungeforeningen, Rygestopbasen, Stoplinien og 
KL Center for Forebyggelse i praksis. 
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Netværksmøder og temadage 

 
Temagruppemødets tema 

 
Målgruppe  
  

 
Relevant for samarbejde 
med andre temagrupper?  

 
Tid og sted 

Fælles temadag – Dokumen-
tation & Evaluering / Tobak. 

• Den danske rygevaneun-
dersøgelse – kan den bru-
ges til at styrke rygestop-
indsatsen i kommunerne? 

• Videns skabelonen ’Sunde 
borger’ – et værktøj til vi-
densopsamling i kommu-
nerne. 

 
 
 

Medlemmer af do-
kumentation & eva-
luering / tobaks-
gruppen 

Dokumentation & Evalue-
ring 

9. april 2018 i Odense 

Tobaksgruppens årlige 12/12 
møde  
’Vi lykkes med at nedbringe 
antallet af daglige rygere 
blandt den ældre del af be-
folkningen, men status er des-
værre, at flere børn har tidlig 
rygedebut og flere unge be-
gynder at ryge’. Hele 1. dag er 
dedikeret børn og rygning og 
hvad vi som kommune og lo-
kalsamfund kan gøre for at 
ændre dette.  
 

Medlemmer af to-
baksgruppen og or-
ganisationer der ar-
bejder med tobaks-
forebyggelse 

 18. – 19. juni 2018 på 
Knudshoved 

Rekruttering og rygestop med 
succes. 
 
 
 

Medlemmer af to-
baksgruppen og or-
ganisationer der ar-
bejder med tobaks-
forebyggelse 

 5. februar 2019 i Vejle 

Tobaksgruppens årlige 12/12 
møde  
 
 
 
 

Medlemmer af to-
baksgruppen og or-
ganisationer der ar-
bejder med tobaks-
forebyggelse 

 20. juni 2019 på Knuds-
hoved 

 

 

 


