
Kampagner for en 
røgfri fremtid







”Vi vil ikke give tobakken videre til den næste generation”

Heraf 21 kommuner 



Mange aktører om at bære budskabet om en røgfri 
fremtid ud til danskerne



• At udbygge den folkelige opbakning til et røgfrit Danmark.

• At arbejde for at beslutningstagere skaber de strukturelle rammer, 
der forebygger rygestart, fremmer røgfrie miljøer og får flere til at 
lykkes med at holde op med at ryge. 

• At samarbejde med en lang række partnere om at gøre røgfrihed til 
normen, så det bliver sværere at begynde at ryge og lettere at blive 
røgfri.

Strategi for Røgfri Fremtid
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Løbende delbart digitalt indhold



Materialer



Sådan kan kampagnen bruges lokalt

• Udbyg den folkelige opbakning lokalt

• Booste kampagnefilm på Facebook, Infoskærme, Internt på kommunens 
intranet … 

• Bruge kampagnematerialer ved lokale events

• Som anledning til at fortælle, hvordan kommunen arbejder med 
tobaksforebyggelse

• Pressemeddelelser, Facebookopslag, Lokal-tv … 



Udbyg den folkelige opbakning lokalt



… Og brug kampagnen som anledning til at 
fortælle om egne indsatser



WHO’s No Tobacco Day 
& Røgfri Fremtids mærkedag den 31. maj

• Fejring af Røgfri Fremtids mærkedag
• Lancering af ny kampagne – som alle kan koble sig på
• Aktiviteter og events rundt i landet

I forbindelse med dagen kommer der:
• En digital kommunikationspakke

• Infografikker, budskaber, kampagnefilm og fotos

• Kampagnepakke
• Materialer og idéer til aktiviteter og events lokalt



Hvad skal der til fra os, for at I har lyst til at 
engagere jer i kampagnen?

Hvor vil det være relevant for jer at 
kommunikere kampagnen? 





Om E-Kvit kampagnen

• Kampagne i februar;
• Rekruttere brugere til E-kvit mhp. stopdag 1. marts

• Er brugeren røgfri hele marts 
• Deltager i lodtrækningen om 15.000 kr.





Sådan kan kampagnen bruges lokalt

• Rekruttere borgere til digital rygestop
• Kampagnefilmen: Facebook (booste opslag), infoskærme i borgerservice 

m.m., webside, LinkedIn, Internt på Kommunens intranet  

• Postkort: Sundhedscentre, kommunale arbejdspladser m.m.

• Bruge kampagnen som anledning til at formidle egne indsatser
• Del kampagnefilm på Facebook m. tekst om Kommunens rygestoptilbud

• Send postkort til lokale virksomheder og vedlæg brev om kommunens 
rygestoptilbud



E-Kvit tæller med i de 5 % borgere, som skal 
modtage tilbud om rygestop 

www.E-kvit.dk/statistik
• Se hvor mange, der har tilmeldt sig fra din 

kommune

www.E-kvit.dk/marked
• Find alle kampagnematerialer  

http://www.e-kvit.dk/statistik
http://www.e-kvit.dk/marked


Spørgsmål…

Marie Langmach
Projektleder

Tel. 35 25 75 41
malang@cancer.dk
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