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Tak for stor opbakning til dagen



Vi lytter!

• Brugergruppe
• Rådgivende gruppe
• Forskergruppe 
• Styregruppe 

• Stor tak for det bidrag! 

Inddraget i udformningen 
af dagen 

Inddraget i udviklingen af 
Rygestopbasen





Tilskud til rygestopmedicin

• Et led i kræftplan IV
• Penge til kommunerne til rygestopmedicin
• Kommunale rygestopkurser
• Særlige grupper (voksne storrygere, har ikke råd 
til rygestopmedicin)



Rygestopdatabasen

• Rygestopbasen er landet på den nye server i 
slutningen af oktober



Stærk stigning i interesse
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Hvad optog Danmark?

pris
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Søgning i Google: rygning + ‘ord’ + 2018



Udenlandske tobakseksperters 
vurdering: handling nødvendig

• National handleplan

– Koordineret indsats
– Ressourcer

• Højere pris på tobak

• Neutrale tobakspakker

• Beskyttelse mod tobaksrøg for alle
– Alle uddannelsesinstitutioner, 

arbejdspladser, små værtshuse, privat 
dagpleje…

• Transparens og beskyttelse mod 
tobaksindustriens indflydelse
– Begrænse interaktioner mellem 

offentlige 
embedsmænd/beslutningstagere, 
transparens, beskytte børn mod 
eksponering for markedsføring (skjult 
reklame)….



Sundhedsprofil 2017

National Sundhedsprofil 2017

16% af de 16-24 årige ryger dgl.





Pris på tobak = størst effekt og 
evidens

• Årtiers forskning, mange lande

• Størst effekt på forebyggelse 
af rygning hos børn og unge 
o beskytter mod at begynde at ryge
o hjælper dem til at holde op 

• Jo yngre man er, desto større er 
effekten 



De andre nordiske lande lykkes…
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o Næsten 100 kr. for en pakke tobak
o Røgfri skoletid 
o – alle uddannelsesinst., også 18+ årige
o Tobaksvarer gemt væk
o Omfattende rygeforbud
o Neutrale tobaks- + snuspakker
o Kommunal bevilling for salg af tobak
o Stærke intensive kampagner
o Skoleprogrammer …

Statslige tiltag er 
nøglen til succes



Mens vi venter…





Dramatisk 
fald i salg af 
cigaretter til 
unge efter 
Netto skjulte 
tobakken



Over 100 partnere



Grønne: alle kommunale 
grundskoler har røgfri skoletid 
Gråblå: nogle grundskoler har røgfri 
skoletid 

Kræftens Bekæmpelse:
Værktøjskasse til røgfri skoletid



Første gymnasium med røgfri skoletid

Nyborg 
gymnasium:
• Røgfri skoletid 

indført
o 8 til 16:45



Hjerteforeningen:
Værktøjskasse til røgfri 
arbejdstid

21 kommuner med røgfri arbejdstid



Temadagens fokus

• Data, forskning og praksis fra forskellige vinkler

• Målet: gå hjem med den nyeste viden på nogle områder og 
inspiration til at udfordre egen praksis



Bliv lidt… tag en snak med dine  
kolleger rundt om i landet



Tak

• Støtte med support og lokaler mm.




