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Status på Tobakstemagruppen 

- Hvad foregår der aktuelt i temagruppen? 
Aktuelt i Tobakstemagruppen er vi i gang med at revidere ”Ti skridt den gode kommunale model til tobaksforebyggelse”. Den 
forventes færdig til den 6. marts, hvor den præsenteres på Netværksdagene 2012. 

En kommende opgave i Tobakstemagruppen er at overtage projekt ”Røgfrihed for alle”. Der er nedsat en arbejdsgruppe, der 
går i gang, så snart vi er færdige med Ti Skridt, det vil sige efter Tobakstemamødet den 23.november 2011. Der ligger en 
opgave i kapacitetsopbygning af kommuner, der arbejder med tobak, hvilket skal aftales endeligt med projektleder Helle 
Stuart.  

Arbejdet i arbejdsgrupperne fortsætter:  
- Kom og Kvit er ved at være afsluttet 
- Rygestop til Borgere af anden etnisk herkomst er ved at være færdig 
 
Kommende arbejdsgruppe: Rygestop til kronikere. 

 
- Hvordan er temagruppen med til at bidrage til netværkets strategi? 

Tobakstemagruppen bidrager til SBN strategi ved   

1. Metodeudvikling  
2. Fælles kapacitetsopbygning  
3. Synlighed og faglig profilering 

 

1. Metodeudvikling  

Overordnede målsætninger for tobakstemagruppen 

 at medvirke til at vedligeholde, kvalitetssikre og videreudvikle eksisterende metoder 

 at udvikle metoder ifht. nye målgrupper fx børn og unge, hard core rygere, socialt 
udsatte, særlig sårbare grupper og kroniske patienter. 

 

Succeskriterier for tobakstemagruppen 

 at der i gruppen er oparbejdet en generel viden og overblik over metodeudviklingsbehov i 
forhold til eksisterende rygestopkoncepter og metoder 

 at der mindst er udviklet én ny metode i forhold til ovenstående målgrupper  
 

Kom og Kvit en metode målrettet til borgere, der ikke er stærke i det læste og skrevne sprog.  

Rygestop til borgere med anden etnisk herkomst, materialet er ikke færdigt endnu. 

Røgfrihed for alle bliver den næste store nye opgave for Tobakstemagruppen, der er nedsat en arbejdsgruppe, der træder i 
funktion når arbejdet med Ti skridt er færdigt.  
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2. Fælles kapacitetsopbygning  

Overordnede målsætninger for tobakstemagruppen 

 at opbygge viden og kapacitet på tobaksområdet gennem intern videndeling mellem 
SBNs medlemmer og ekstern videndeling med aktører, der ikke er medlem af SBN  

Rygestop i psykiatrien, arbejdsgruppen hviler, Revidering af ti skridt arbejdet er i fuld gang forventes færdigt til 6.marts. 
Samarbejdspartnere Kræftens bekæmpelse, Apotekerforeningen, Charlotta Psisinger, Peter Dalum, private aktører m.fl. 

 

Succeskriterier for tobakstemagruppen 

 der inviteres til mindst fire årlige møder/konferencer/temadage for alle, der arbejder med rygestop, instruktører og 
lign.  

 der har været afholdt én praktikerdag hvert andet år  

 at alle temagruppens aktiviteter er blevet evalueret af deltagerne efter SBN evalueringsskema med en 
gennemsnitlig årlig score på over 3,5 på en 5-punkts skala  

 at temagruppen jævnligt opdaterer hjemmesiden om tobakstemagruppen, så den basale vidensdeling finder sted.  
Afholder 4 møder årligt, hvor indholdet imødekommer ovenstående kriterier. Der skal vælges nyt formandskab i juni, men 
processen begynder allerede den 23. november 2011 ved næste ordinære møde i temagruppen. 

 

3. Synlighed og faglig profilering 

Overordnede målsætninger for tobakstemagruppen 

 at understøtte, at SBN indgår samarbejde/partnerskaber på tobaksområdet nationalt og internationalt  

 at synliggøre lokalt, at SBN bliver en faglig, anerkendt partner på tobaksområdet, som understøtter den lokale 
tobaksindsats 

 at påvirke aktører på lokalt og nationalt niveau med henblik på at gøre opmærksom på behov i praksis.  
 

Succeskriterier for tobakstemagruppen 

 at SBN indsender høringssvar på tobaksområdet  

 at to nye relevante samarbejdspartnere er blevet involveret i tobakstemagruppens arbejde  

 at temagruppen har været inddraget i planlægning og udvikling af nationale kampagner på tobaksområdet.  
 

Udbyder nationale praktikerdage med deltagelse af oplægsholdere, der har arbejdet med at udvikle 
folkesundhedsarbejdet i forhold til rygestop/forebyggelse af rygestart i praksis.  

Deltaget nationale og EU kampagner og konferencer og Nationalt netværk tobaksforebyggelse. 

Medvirket til at udarbejde Behandling af tobaksafhængighed – anbefalinger til en styrket klinisk praksis. 

 

- Er der behov for nye medlemmer i temagruppen, og hvad gør I for at løfte den opgave? 

Temagruppens organisering og medlemmer 

Tobakstemagruppen er organiseret med et formandskab bestående af en formand og to næstformænd. Det er 
formandskabets opgave at indsamle punkter til mødernes dagsorden, indkalde og afholde møderne. Formanden 
deltager i plenummøderne. 
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Gruppen organiserer sig i arbejdsgrupper, ad hoc grupper m.m. ud fra de emner, temagruppen vælger at 
beskæftige sig med og med de arbejdsmetoder, der er relevante for opgavens løsning. Arbejdsgrupperne 
udarbejder på det årlige 12-12møde handlingsplaner for arbejdet det kommende år. Dette sker i 
overensstemmelse med deadlines i netværkets årshjul. 

  

Nye medlemmer i Tobakstemagruppen kommer helt af sig selv. Temagruppen gør sig umage for at de nye medlemmer 
føler sig velkomne i gruppen. Vi er ca. 30 på listen og ca. 25 deltager hver gang til møderne. 

 

- Nævn hvilke eksterne parter er med i temagruppen og udpeg nogle, der er ønsket som medlemmer.  
Samarbejdspartnere er Kræftens bekæmpelse, Apotekerforeningen og i uge 24: Dansk Selskab for Mænds Sundhed 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


