
Velkommen til temadag om røgfri byer og 
lokale partnerskaber

14. Og 21. november 2022 

v. Center for Forebyggelse i praksis i samarbejde med Røgfri Fremtid
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Formål

Formålet med dagen er at dele viden og erfaringer om, hvordan 

kommunen kan styrke indsatsen for at skabe røgfri byer og lokale 

partnerskaber ud fra målsætningerne i Røgfri Fremtid:

• Ingen børn og unge under 18 år ryger i 2030

• Færre end fem pct. af den voksne befolkning ryger



der trækkes i billedets hjørner  

Relevante anbefalinger

Kilde: Danskernes sundhed : Den Nationale Sundhedsprofil 

2021 – centrale udfordringer (sst.dk)

https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2022/Sundhedsprofil/Sundhedsprofilen-kort.ashx


Røgfri arbejdstid, røgfrit idræts- og foreningsliv og 
røgfri udearealer

Kilde: Kort over kommuner med røgfri arbejdstid -

Kræftens Bekæmpelse (cancer.dk)

Venlige 

henstillinger: 

Tak fordi du 

ikke ryger her

Hjælp til at 

håndtere 

rygetrang i 

arbejdstiden 

og tilbud om 

rygestop

https://www.cancer.dk/forebyg/undga-roeg-og-rygning/indsatser-mod-rygning/roegfri-arbejdstid/kommuner-med-roegfri-arbejdstid/?gclid=EAIaIQobChMIj4aLstnp-gIVj-5RCh3J_wCFEAAYAiAAEgJz4vD_BwE


Røgfri byer og lokale partnerskaber er aktuelt – med 
flerstrengede indsatser



Afsættet for dagens drøftelser

Arbejdspladser 
og erhvervsliv

Uddannelser

Udearealer/ 
Idrætsforeninger

Kulturelle arrangementer

Kommune

Sygehuse

Almen praksis

- Ingen børn og unge under 18 

år ryger i 2030

- Færre end fem pct. af den 

voksne befolkning ryger



Program for temadag om røgfri byer og lokale partnerskaber, dato 2022 [plads til adresse]
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9.30 -10.00 Morgenkaffe

10.00  Velkomst, præsentation og introduktion til dagens program

Status på røgfri byer og lokale partnerskaber i kommuner, v. Center for Forebyggelse i praksis

Nye initiativer i Røgfri Fremtid: Røgfri udeservering v. Andrea Stadill Glahn, Kræftens 

Bekæmpelse

Workshop I: Potentialer for samarbejde med partnere lokalt

14.50– 15.00 Opsamling på dagen og afrunding

Om borgernes brug af rygestoptilbud, rekruttering og synliggørelse af tilbud v. Caroline Brandt, 

Kræftens Bekæmpelse

Om Røgfrit Odense og samarbejdet med lokale partnere v. Annette Holboe Grindsted og Trine 

Bøttiger, Odense Kommune

Vision om røgfri byer med afsæt i erfaringer fra Røgfri Fremtid, v. Tenna Børsting Christiansen, 

Røgfri Fremtid

Om synliggørelse af rygestoptilbud og henvisningssamarbejde. Hvad lykkes vi med? v. hhv. Region 

Syddanmark og Region Sjælland

Workshop II: Hvordan kan vi bruge det. vi har hørt til at styrke indsatsen i egen kommune? v. Center 

for Forebyggelse i praksis

12.15 Frokost



Kapiteldias anvendes 

som skilleark i forhold til 

Skriv kapitelnummer i 0X / 

KORT PRÆSENTATION

❖NAVN, FUNKTION

❖KOMMUNE



Status på røgfri byer og lokale partnerskaber

På en skala fra 0-5 

Hvor godt er kommunen med ift. at skabe en røgfri by, hvor flere 

partnere bidrager til målsætningerne om:

•Ingen børn og unge under 18 år ryger i 2030

•Færre end fem pct. af den voksne befolkning ryger



Workshop I: Potentialer i samarbejde med lokale 
partnere

Drøft:

Hvordan får vi flere lokale partnere til at bakke 

op om Røgfri Fremtids fælles vision 

målsætninger:

• Ingen børn og unge under 18 år ryger i 2030

• Færre end fem pct. af den voksne befolkning 

ryger

Walk & Talk: 3 x 3



Kapiteldias anvendes 

som skilleark i forhold til 

Skriv kapitelnummer i 0X / 

FROKOST 



Hvem hjælper på denne dagsorden

Hvem samarbejder I særlig med (arbejdspladser, uddannelser, sygehuse)



Status 2021: 13,9 pct ryger dagligt, men social ulighed i 
sundhedsadfærd – og rygning

Forekomsten af udvalgte indikatorer for sundhedsadfærd. Aldersjusteret procent
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Andel, der ryder dagligt Andel med svær overvægt Andel med stilledesiddende fritidsaktivitet

Kilde: Den nationale sundhedsprofil 2021, SIF 



Styrket rekruttering til kommunernes sundhedstilbud

Kilde: Tværgående evaluering 

– "Sundhedstjek: Styrket 

rekruttering til kommunale 

sundhedstilbud" (sst.dk)

https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2022/Puljer/Sundhedstjek/Tvaergaaendeevaluering_sundhedstjek_endelig-udg-Jan10_2022.ashx?sc_lang=da&hash=A065D4AE1313DCE262117F8AC862D9FF


Oplysning og 

henvisningssamarbejde 

Anbefaling: Øget systematisk 

henvisning fra sygehuse og 

almen praksis til kommunale 

rygestopforløb



Kapiteldias anvendes 

som skilleark i forhold til 

Skriv kapitelnummer i 0X / 

HVORDAN BLIVER JERES INDSATS +1
Hvad skal du hjem at gøre? 



Evaluering af dagen

Formålet med dagen var at dele viden og erfaringer om, hvordan 

kommunen kan styrke indsatsen for at skabe røgfri byer og lokale 

partnerskaber ud fra målsætningerne i Røgfri Fremtid:

• Ingen børn og unge under 18 år ryger i 2030

• Færre end fem pct. af den voksne befolkning ryger

Ideer til kommende temadage



Kapiteldias anvendes 

som skilleark i forhold til 

Skriv kapitelnummer i 0X / 

TAK FOR I DAG


