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Sund By Netværkets tobaksgruppe inviterer til årsmøde 6. – 7. december 2021 på Knudshoved  

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

”Har vi volumen nok til at nå 2030-målsætningen?” 

I de seneste år har fokus på tobaksområdet været rettet mod forebyggelse af rygestart og brug 
af andre tobaks- og nikotinprodukter blandt børn og unge. Det bevidner den stigning, Kræftens 
Bekæmpelse har oplevet i tilslutningen til deres partnerskab ”Røgfri Fremtid”; på 3 år er antallet 
af partnerskaber steget med mere end en 3-dobling. Men partnerskab med Røgfri Fremtid er 
mere end røgfri skoletid og forebyggelse, det er også en forpligtelse til og et engagement i at 
nedbringe antallet af voksne over 18 år, der ryger, til 5% inden år 2030.  
Litteraturen viser også, at der er en større samfundsøkonomisk gevinst ved at nedbringe antallet 
af nuværende rygere, end gennem forebyggelse alene, så hvordan øger vi tilstrømningen til kom-
munale rygestopforløb, og har vi kapaciteten og ressourcerne til dette? 
Så fat lommeregneren og meld dig til dette års 12-12-møde, hvor Hjerteforeningen fortæller om 
en teoretisk dimensionering af rygestopindsatsen, og Skanderborg følger op med et helt konkret 
eksempel på, hvordan de er lykkes med netop en dimensionering, der sigter mod 95% røgfri bor-
gere i 2030.  
 

Program for 1. dag mandag den 6. december 
9.00-10.00 Ankomst og morgenbrød   

 

10.00 Velkomst / Henrik Borggren formand for Sund By Netværkets tobaksgruppe 
 

10.10 – 11.00 Hvorfor er rygestop en afgørende del af tobaksforebyggelsen NU?  
Næste skridt i tobaksforebyggelsen / Mads Lind, Hjerteforeningen                        

11.00 – 11.30 Nye tal for rygning  
Rygevaner, år med rygning, produkter og rygestopforsøg / Lotus Sofie Bast, Sta-
tens Institut for Folkesundhed 

11.45 – 12.30 Rekruttering til rygestop 
Muligheder for rekrutterings i kommunerne og Stopliniens rolle som national ak-
tør ift. rekruttering / Nina Krog Larsen, Leder af Stoplinien 

12.30-13.15 Frokost 

13.15 – 14.00 Case fra egen kommune  
Hvad skal der til hvis vi skal nå 5 % af rygerne årligt og/eller målet om 5% voksne 
rygere i 2030? Vi arbejder med egen case ift. økonomi og ressourcer / Louise Bæk 
Thomsen, Konsulent i Røgfrit Odense og forkvinde i Sund By Netværkets tobaks-
gruppe 

14.00- 
15.00 

Røgfri Fremtid  
Kommunernes rolle og bidrag til målet om 5 % voksne rygere i 2030. 
/ Niels Them Kjær, Projektchef Kræftens Bekæmpelse 

15.00-15.20 Pause 

15.20-17.00 Case Røgfri Skanderborg / Malene Herbsleb, områdechef Kræftens Bekæmpelse 
Midt / tidl. Sundhedsfremmechef Skanderborg Kommune 

17.00-18.30 Fri leg 

18.30 Netværksmiddag  
Husk penge til drikkevarer 
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Program for 2. dag tirsdag den 7. december 

9.00 Status på formandskabet for tobaksgruppen.  

• Kort intro til sidste 2 år med formandskabet / Louise og Henrik 

• Charlotte Lunde har fået nye arbejdsområder i Næstved kommune og træder der-
for ud af formandskabet, det samme gør sig gældende for Louise Bæk Thomsen 
Odense kommune, der dog først trækker sig i marts 22. Derfor søger vi nye og fri-
ske kræfter til at indgå i formandskabet med Henrik 

 Information fra Sund By Netværket 
Information fra bestyrelse og sekretariat på områder er har interesse for tobaksgruppen 
fx sundeborgere.dk / Sekretariatet for SBN 

 Deltagelse i puljeprojekter – psykisk sårbare rygere.  
Vi får en kort intro til tre forskellige projekter i 3 kommuner.  
 

 Arbejdsgrupper 
Er der brug for at revitaliserer af arbejdsgrupperne der eksisterede for 2 år siden eller nye 
emner og nye arbejdsgrupper? 

• Rygepolitik (Henrik Borggren) 

• Kampagner/ 31/5 (Helle Stuart) 

• Børn og unge (Marianne-Rødovre) 

• Forskning (Stine R og Anette) 

11.30
-
12.00 

Opsamling på 12-12 
Hvad tager jeg med mig, hvad kunne være anderledes og forslag til næste møde i tobaks-
gruppen? / Louise og Henrik 

12.00 Tak for denne gang 
Husk madpakke på vej ud!  

 
 
Tilmelding via Sund By Netværkets hjemmeside er åben til og med 22/11 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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