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Årsmøde Sund By Netværkets tobakstemagruppe 20. – 21. juni 2018  

DSB’s kursusstation, Fyrvej 1, 5800 Nyborg: http://www.kursusstation-knudshoved.dk/ 
 

Tid Program for 1. dag torsdag den 20. juni 

9.00-10.00 Ankomst og morgenbrød   
 

10.00 Velkomst / Henrik Borggren, formand for tobakstemagruppen 
 

10.05-11.20 
 

Forebyg rygning på erhvervsskoler / Una Arnbjørn 3F, Gitte Sofie Jakobsen SIF 
og Tenna Børstning Kræftens Bekæmpelse. 
Tre større projekter arbejder i årene 2018-2020 med at forebygge rygning på er-
hvervsskoler.  I dette oplæg hører I om de tre projekter, og hvad de sammen har 
af anbefalinger til det kommunale samarbejde med erhvervsskoler. De tre pro-
jekter er: ”Friske lunger i arbejde” ved 3F og Lungeforeningen, ”FOKUS” ved Syd-
dansk Universitet og ”Røgfri Erhvervsskoler” ved Steno, Hjerteforeningen og 
Kræftens Bekæmpelse.   

11.30-12.30 Røgfri Fremtid - Region Syddanmark og Nyborg Gymnasium 
/ Birthe Navntoft, projektleder på Røgfri Fremtid i Region Syddanmark og Henrik 
Stokholm, rektor på Nyborg Gymnasium. 
Som den første region i Danmark er det lykkes Region Syddanmark at få alle 
kommuner med i partnerskabet ”Røgfri Fremtid”. Det er et stærkt signal om, at 
kommuner og region står sammen om at nå den fælles vision om en røgfri frem-
tid og røgfrie ungdomsuddannelser. Men hvordan samarbejder regionen og ung-
domsuddannelserne sammen om dette mål?  
Hør Birthe Navntoft fortælle om regionens midler og mål for en røgfri fremtid, 
og hvordan samarbejdet med ungdomsuddannelserne gribes an. Henrik Stok-
holm vil fortælle om Nyborg Gymnasiums indsats for at opnå en røgfri ungdoms-
uddannelse – bl.a. i samarbejde med Region Syddanmark.  

12.45 - 13.30 Frokost og netværk 
 

13.30-14.30 
The tobacco industry and heat-no-burn products / Judith Mackay, professor ved 
School of Public Health, University of Hong Kong. 
Judith will tell us her experiences with tobacco industry and how they operate 
around the world. The tobacco industry is a billion-dollar business, and they are 
eager to promote and sell new, “healthy” alternatives to cigarettes, here 
amongst the heat-no-burn products.  

Judith’s oplæg vil være på engelsk. 
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 Program torsdag den 20. juni fort. 

14.30-15.00 Nye tobaksprodukter i Danmark / Niels Them Kjær projektchef i Kræftens Be-
kæmpelse. 
Ny tobaksprodukter introduceres løbende i Danmark – eksempler på de sidste 
nye produkter og muligheder for at hindre ulovlig markedsføringen og anmelde 
reklamer og produkter. 

15.00-15.20 Pause 
 

15.20-16.20 Økonomisk incitament til rygestop, projekt ”Rigere Uden Røg” / Charlotta Holm 
Pisinger, professor i tobaksforebyggelse, samt de 6 interventionskommuner. 
I sommeren 2017 opstartede et nyt forskningsprojekt i Danmark, der skulle un-
dersøge, hvordan økonomisk incitament til rygestop kunne tiltrække flere delta-
gere med lav socioøkonomisk status. 3 kommuner blev ved lodtrækning udvalgt 
til belønningskommuner, og 3 blev udvalgt til kampagnekommuner. 2018 er gået 
med afholdelse af selve interventionen, og de første spæde resultater ligger klar. 
Hør Charlotta fortælle om projektet og de nyeste resultater, og hør de 6 kommu-
ner fortælle om deres deltagelse.  

16.20 – 16.50 
 

Status Partnerskabet ’Røgfri Fremtid’ og ungdomsuddannelsesdelen / Mia Hel-
leshøj, partneransvarlig Kræftens Bekæmpelse. 
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 ift. kommuner og ungdomsuddannelser 
og hvor disse med fordel kan hente inspiration og samarbejde.  

16.50 Nyt fra Rygestopbasen / Anne Sode Grønbæk, National koordinator for Ryge-
stopbasen. 

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 fredag den 21. juni 

9.00-9.15 Opfølgning på gårsdagens program / Henrik Borggren 
 
Veje til et røgfrit ungeliv link / Hanne Vibjerg, Sundhedsstyrelsen  

 Intro til dagens program / Henrik Borggren   

9.15-11.30 Information fra Sund By Netværket 

• Sidste nyt fra bestyrelsen – om netværkets partnerskab med Røgfri 
Fremtid, ministerbrev m.m. 

• Projekt ’Sunde borgere’ status på den digital casesamling https://sunde-
borgere.dk/ 

• Deltagelse i forskellige tobaksnetværk 

• ’Rygestop på dit sprog’ puljeprojekt om rygestop på andre sprog end 
dansk. 

• Andet 
/ Formandskabet og Sekretariatet, Sund By Netværket  

Hvad er en arbejdsgruppe? – kort oplæg / Stine Rehn, Sundhedskonsulent 
Stevns Kommune. 
 
Sidste nyt fra Arbejdsgrupperne 

• Røgfri Skoletid i grundskolen Se materiale 

• Røgfri arenaer for unge og voksne  

• Røgfri skoletid på ungdomsuddannelser 

• Unge, der ikke ryger 

• Mental sundhed, tobak og unge 
 
Gruppedrøftelse: hvilke emner er vi optagede af på tobaksområdet og hvilke ar-
bejdsgrupper skal igangsættes i det kommende år? 
 
Forslag til nye arbejdsgrupper: 

• Kommune partnerskab om Røgfri Fremtid hvordan kommer man godt i 
gang? / Charlotte Lunde og Henrik Borggren 

• Nye tider og ny type rygere på vores rygestophold – er der basis for at 
’genoplive’ en arbejdsgruppe om udsatte rygere? / Louises Bæk Thomsen 
Sundhedskonsulent Odense Kommune.  

• Opsamling i plenum og valg af hvilken arbejdsgruppe man vil deltage i. 
 
Planlægning af første gruppemøde i arbejdsgruppen og kort drøftelse af pro-
dukt i det kommende år 

Årsplan for 2019 – 2020 – input til emner for netværks - og temadage. Indlever 
gerne dine forslag og ønsker inden årsmødet. 
 

Valg til Formandskabet  
Henrik, Charlotte, Louise og Stine genopstiller. 
 

11.30-12.00 Opsamling på 12-12 årsmødet – hvad tager jeg med mig, og hvad kunne være 
anderledes? 

12.00 Tak for denne gang - Husk madpakke på vej ud!  
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