Sund By Sekretariatet
Ref.: Susanne Ollendorff
E-ma il: s uol@kolding.dk

Da to: ____________

Referat Tobakstemamøde
Sted: Ringsted Kommune, Sundhed og frivillighed, Eksercerpladsen 1, 4100 Ringsted
Tid: 18. september kl. 10 -15
Deltagere:
Mie Møller Nielsen, Finn Chemnitz, Marianne Hallberg, Niels Them Kjær, Mette Machon Balle, Birthe
Toft, Charlotte Lamm, Lis Bischoff, Anne Trangbæk, Vibeke Bastrup, Marie Petri, Marianne Viskum,
Susanne Ollendorff, Lone Just, Camilla Neuper Kjeldal, Vibeke Dobsa, Lene Krusaa, Malene
Søbygaard, Susanne Tang, Marlene Andersen, Annette Grønkjær, Rolf Thomsen, Henrik Borggren,
Mads Lind, Signe Due Statager, Ulla Lassen, Karin Mejding.

Dagsorden
Fælles kapacitetsopbygning
1. kl. 10.00 - 10.10

2. kl. 10.10 - 11.20

3. kl. 11.20 - 12.00

Velkomst og gennemgang af dagens program
Mie byder velkommen og takker for valget til formand. Mie har været til
formandsmøde i SBN. Det blev besluttet at arbejdet i temagrupperne
skal evalueres fremover. Der arbejdes på udarbejdelse af
evalueringsredskaber. Forventes at være klar fra sommeren 2013.
Der arbejdes med hjemmesiden, den skal være åben for alle kommuner,
og der kommer en opslagstavle. Forventes at være klart fra starten af
2013.
Der er lavet en ny strategi i SBN, som vi vil arbejde med til næste møde.
Projektansøgningsfristen er den 19. oktober 2012 og der i år afsat
10.000 kr.
Skal vores kommissorium rettes til efter forebyggelsespakkerne?
Meget kort rådgivning(MRK)
- teoretisk baggrund og praktisk anvendelse v. specialkonsulent
Mads Lind, Folkesundhed København
Spændende oplæg om de nye anbefalinger fra England. Det er en model
til bredere tobaksstrategier. Den er især afprøvet på praktiserende
læger og hospitaler i England. Andelen af rygestop flyttes markant hvis
man straks giver tid til behandling. Kender du kommunens tilbud?
Anbefaling: Spørg til rygning, anbefal rygestop, tilbyd iværksættelse her
og nu.
Hvis man spørger til hjælp, medfører det overvejelser, og samtalen
bliver længere. Kritikken af ”Stages of Changes” er, at der ikke er bevis
for at flytte en førovervejer til overvejer. Folk flytter sig automatisk. (Se
vedhæftede oplæg)
Uopfordrede opkald i udvalgte boligområder
v. projektleder Lene Krusaa, STOPLINIEN
Orientering om muligheden for at købe ”Proaktiv rekruttering” fra
STOPlinien. (se vedlagte oplæg)

4. kl. 12.00 - 13.00

FROKOST – med sanselig oplevelse

Orienteringspunkter
5. kl. 13.00 -13.20

6. kl. 13.25 – 13.35

7. kl. 13.35 – 13.45

KvitOmLidt.dk, Kræftens Bekæmpelse orienterer om deres nye site
samt anden orientering fra KB.
v. Niels Them Kjær og Karin Mejding, Kræftens Bekæmpelse
Er startet lidt op (lillemodel), udbygningen fortsætter sådan at den
bliver mere personaliseret. Modellen kan bruges i ventetiden til et
rygestopkursus. Hold fortsat øje med hjemmesiden, den skulle være
helt færdig inden jul.
På kvitomlidt.dk/kommuner kan man hente logo til f.eks. kommunens
hjemmeside.
Etnisk Rygestop
Er prøvet af, gode tilbagemeldinger. Ved endnu ikke om der bevilliges
penge til det.
Der ønskes et apotek og en sundhedspleje til afprøvning (borgere med
etnisk baggrund). Send besked til Karin: mejding@cancer.dk
Rsiden.dk
Bruges i forbindelse med KOM&KVIT.
Sønderborg, Gladsaxe, Silkeborg, Køge, Århus og Solrød tester.
Der er en forside nu, og der arbejdes ihærdigt på færdiggørelse.
Rygestopnyt
Meld dig til på www.cancer.dk/stopnyt
Nyt rygestopkoncept for unge
Starter i efteråret (se kursuskalender på cancer.dk)
Der vil i fremtiden være 3 grundkurser for rygestoprådgivere (individuel,
grupper og unge)
Sattspulje, Unge udsatte + anden info fra SST
v. Mie Møller Nielsen, Gladsaxe og deltager i SST konsortium gruppe
SATSpuljen forventes klar i slutningen af sept. og med ansøgningsfrist
slut nov. Der skal afprøves en ny model om forebyggelse af rygestart (og
rygestop). Målgruppen er unge over 18 år, alle kommuner og
ungdomsuddannelser, gerne på tværs af kommunegrænser og skoler.
Der kan søges maks. 1 mio og der skal være en egenfinansiering på 15%.
Der er 9,5 mio til kommuner og 3,5 mio. til andre institutioner.
Nyt fra SST (Mie)
Der skal laves et inspirationskatalog om Røgfrie Miljøer. SST søger
deltagere. Meld tilbage til Jørgen Falk eller Mie Møller Nielsen
EX Smokers kampagnen - hvilke muligheder er der for kommuner
v. Mie Møller Nielsen
Kampagnen er et 3 årigt EU støttet tiltag. (har kørt i 1½ år) Foregår i 27
EU lande. Den er målrettet 25-35 årige mænd, må gerne bredes ud men
ikke til borgere under 18 år. Er på facebook. Minder lidt om det digitale
rygestopprogram. Eventkasse kan lånes hele oktober 2012. Der er 3
kasser. Henvendelse til Christian L. Lemvigh cle@jom.dk

Diskussionspunkter
8. kl. 13.55 – 14.15

Rekrutterings arbejdsgruppen – oplæg med diskussionsspørgsmål
v. Henrik Borggren, Solrød Kommune
Gruppen søger erfaringer fra alle i tobakstemagruppen, så har I bud til
dette, så send til Henrik hbro@solrod.dk

9. kl. 14.15 – 14.40

Loven om Røgfrie Miljøer – fælles debat og erfaring
Hvordan forholder vi os? Hvilke udfordringer har vi?
Jørgen Falk SST deltager i næste møde. Har nogen relevante spørgsmål,
så send dem til Mie Møller Nielsen.
Evt.
Ulla Lassen Sønderborg
Evaluering af x:hale starter via Rygestopbasen.
Mie Møller Nielsen Gladsaxe
Helle Stuart kommer til næste møde og fortæller om Røgfri København

10. kl. 14.40 – 15.00

Fremtidens gruppe – forventninger, forhåbninger, forbedringer
Mie Møller Nielsen har udarbejdet et skema om arbejdsformen på
kommende møde. Det blev uddelt på mødet og nogen har svaret og
afleveret. Det sendes efterfølgende ud elektronisk til alle, og I bedes
svare og sende skemaet retur. Herved får alle en mulighed/bliver
ansvarlig for hvordan møderne skal afholdes.

Næste møde afholdes den 7. november 2012 kl. 10 – 15 på Sundhedscenter Frederiksberg.

