
SST forebyggelsespakke om tobak – implementering af anbefalingerne i 

Svendborg Kommune 
 

Opgørelse over implementering af sundhedsstyrelsens anbefalinger i forebyggelsespakken om tobak i hhv. 

eksisterende praksis, forslag 1 og forslag 2. 

 Eksisterende praksis Forslag 1 Forslag 2 

Ikke implementeret 10 anbefalinger = 36% 7 anbefalinger = 25% 5 anbefalinger =19% 

Delvist implementeret/under 
implementering 

9 anbefalinger = 32% 9 anbefalinger = 32% 6 anbefalinger =21% 

Implementeret 9 anbefalinger = 32% 12 anbefalinger = 
43% 

17 anbefalinger 
=61%*  

* en overvejende del af resterende anbefalinger er målrettet ikke-kommunale områder, hvorfor kommunen ikke har 

direkte adgang til at ændre praksis herpå.  

 

Nedenfor ses anbefalingerne og implementeringsgraden i hhv. eksisterende praksis, forslag 1 og forslag 2 

RAMMER 

Anbefaling Niveau Eksisterende praksis Forslag 1 Forslag 2 

Røgfri skoletid på folkeskoler og 10. 
klassecentre  

G    

Røgfri skoletid på private grundskoler og 
efterskoler 

U    

Røgfri skoletid på produktionsskoler  G    

Røgfri skoletid på ungdomsuddannelser U    

Røgfri arbejdstid for kommunale 
medarbejdere 

G    

Røgfri miljøer indendørs G    

Røgfri miljøer udendørs, fx røgfri parker, 
legepladser mv.  

U    

Røgfri miljøer i samarbejde med lokale 
foreninger og fritidsmiljøer 

U    

Røgfri arbejdstid på ikke-kommunale 
arbejdspladser 

U    

Udbygning af samarbejde internt om 
henvisning til rygestoptilbud 

G    

Samarbejde med hospitaler om 
elektronisk henvisning til rygestop i 
kommunen 

G    

Samarbejde med amen praksis om 
elektronisk henvisning til rygestoptilbud i 
kommunen 

G    

Samarbejde med privatpraktiserende 
tandlæger og tandplejere 

U    

 



TILBUD 

Anbefaling Niveau Eksisterende praksis Forslag 1 Forslag 2 

Fleksibelt rygestoptilbud for alle borgere G    

Samarbejde med apoteker om 
rygestoptilbud 

U    

Kort ventetid på rygestopforløb G    

Tilskud til rygestopmedicin i forbindelse 
med rygestopforløb 

G    

Økonomiske incitamenter til gravide for 
deltagelse i rygestoptilbud 

U    

 

INFORMATION OG UNDERVISNING 

Anbefaling Niveau Eksisterende praksis Forslag 1 Forslag 2 

Markedsføring af rygestoptilbud til 
borgerne 

G    

Markedsføring af rygestoptilbud 
målrettet hospitaler og almen praksis 

G    

Forebyggende undervisning om rygning 
for grundskolens ældre klassetrin 

G    

Forældremøder og inddragelse af 
forældre 

G    

Information til detailhandlen U    

 

TIDLIG OPSPORING 

Anbefaling Niveau Eksisterende praksis  Forslag 1 Forslag 2 

Udskolingssamtale om tobak og 
henvisning til rygestoptilbud 

G    

Samtale om tobak ved 
sundhedsplejerskens hjemmebesøg i 
barnets første leveår 

G    

Opsporing og henvisning hos den 
kommunale tandpleje 

G    

Opsporing af gravide der ryger via 
eksterne samarbejdspartnere 

U    

Opsøgende rekruttering til rygestoptilbud G    
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