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Dagsorden 12-12 Knudshoved 17-18. juni
Kære alle
Her er programmet for tobakstemagruppens døgnmøde 2013.
Mødet foregår:
DSB Kursuscenter Knudshoved
Fyrvej 1
5800 Nyborg
I bedes medbringe skriveredskaber og diverse publikationer, ex. 10 skridt, Forebyggelsespakkerne, Nudging,
Social Marketing hæfte.
Vi glæder os til at se jer alle og håber på at få nogle gode dage.
På venligt gensyn
Formandsskabet

Dag

Tid

Oplægsholder

Beskrivelse

1

10.00-10.30

Mie

Velkomst + +

10.30-11.30

Charlotta Pisinger

Rygeepidemien er på ingen måde overstået og hvilke
udfordringer giver det kommunernes tobaksforebyggelse?

11.30-11.40

PAUSE

11.40-

Jørgen Falk

Hvordan kan forebyggelsespakken vedr. tobak bidrage til at
løfte de udfordringer, som kommunerne har i forhold til

12.15

tobaksområdet?
Er der særlige elementer og opmærksomheds punkter, der
kan fremhæves som en slags ”kick start” for at komme godt i
gang?
De populære E-cigaretter: Hvad ved vi. Hvad anbefaler vi.
Hvordan tackler vi E-cigaretter, når de nu ikke er omfattet af
lovgivningen om røgfri miljøer?

12.15-13.15

FROKOST

13.15-

Niels Them

14.00

www.sund-by-net.dk

”Kampagner og andre aktiviteter til at hæve kommunernes
aktivitetsniveau. Eksempler fra ind og udland”

1

14.00-17.00

Alle deltager

Med udgangspunkt i formiddagens oplæg arbejdes der med
udformning af en skabelon for en mulige kommunal rygestop
kampagne. Her kan også med fordel, hentes inspiration fra
Sund By netværkets materiale om Social Marketing og
Nudging.

17.00-19.00

PAUSE

Ta´ dine gode vandre sko med og lad os se på den smukke
natur

19.00

Middag og hygge

Dag

Tid

Oplægsholder

2

8-9

Morgenmad

9.00-10.00

Lisbeth Holm Olsen

Beskrivelse

Forebyggelsespakkerne – især med fokus på implementering
tværsektorielt. Med udgangspunkt i tobakspakken ses på
implementeringsudfordringer og - muligheder i kommunerne.

10.00-10.15

Pause

10.15-12.00

Arbejdsgrupper +

Kort up-date fra arbejdsgrupper.

fremtidige møder +

Mulighed for arbejde i grupper.

ansøgninger

Arbejde med ansøgninger og kommende temamøder

Mie

Afrunding og nyt for SBN – vi ses næste gang i Gladsaxe 7.

12.00-12.30

november
12.30-13.00

www.sund-by-net.dk

Frokost ta´ med

2

