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Resume:
Svendborg Kommune har en ambition om Røgfri Fremtid, herunder med særligt fokus på
Røgfri Generation i 2030, hvor ingen børn og unge under 18 år ryger.
Forslaget beskriver, hvordan ambitionen kan indfries via en styrket indsats på
tobaksområdet. Kommunens udgift til en styrket indsats vil være 350.000 kr. pr. år fra
2020 og frem.
Sagsfremstilling:
Røgfri Fremtid er et af tre udvalgte fokusområder for Social- og Sundhedsudvalget,
understøttet af den partnerskabsaftale med Kræftens Bekæmpelse og Trygfonden, som
Byrådet godkendte i november 2018. Formålet med forslaget er at styrke tobaksindsatsen
i Svendborg Kommune, for derigennem at indfri ambitionen om en Røgfri Fremtid.
Sundhedshus Svendborg varetager i dag kommunens primære tobaksindsats. I 2018 og
2019 er indsatsen fokuseret på rygestopforløb, da samarbejdet med sygehus og almen
praksis er styrket og da der i disse år er mulighed for at få statsligt tilskud til
nikotinsubstitution eller rygestopmedicin. På baggrund af dette har Sundhedshuset oplevet
en øget tilgang til og interesse for rygestopforløbene, som dels betyder, at det ikke er
muligt indenfor eksisterende ramme at leve op til Sundhedsstyrelsens anbefaling om lav
ventetid på rygestopkurser, dels ikke er muligt at fokusere systematisk på en forebyggende
indsats eller andre dele af en mulig tobaksindsats.
Med vedtagelsen af Røgfri Arbejdstid for medarbejdere i Svendborg Kommune, varetager
Sundhedshuset også rygestopforløb for de kommunale medarbejdere, der ønsker det.
Forslaget bygger videre på den nuværende ramme for kommunens tobaksindsats, og er
udarbejdet med udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakke om tobak og med
inspiration fra arbejdet i partnerskabet Røgfri Fremtid.
Forslaget sætter særligt fokus på den forebyggende indsats på grundskoleniveau og på
andre arenaer hvor børn og unge opholder sig. Konkret vil følgende indsatser kunne
iværksættes:
 Samarbejde med skolerne om strukturelle tiltag for at forebygge, at børn og unge
starter med at ryge, herunder indførsel af røgfri skoletid.
 Systematisk implementering af forebyggende undervisning om rygning på
grundskolens udskolingstrin, herunder med inddragelse af forældre, fx i form af
X:IT og Cool uden røg fra Kræftens Bekæmpelse – til at understøtte Røgfri Skoletid
 Udvikling af samarbejdet med lokalafdeling Kræftens Bekæmpelse mhp. tilbud til
børn og unge
 Dialog og samarbejde med ungdomsuddannelserne om Røgfri Skoletid og udvikling
af systematisk indsats omkring skolestart
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Dialog med foreningslivet med henblik på at drøfte tobakskulturen i foreningerne
samt mulighederne for eventuelt at ændre disse.
Ekstra rygestopforløb for voksne
Midler til nikotinsubstitution og rygestopmedicin (relevant fra 2020)
Udbygning af samarbejdet om intern henvisning til rygestoptilbud
Samarbejde med socialområdet om styrket indsats målrettet sårbare borgere
Øget fokus og indsats ift. unges brug af snus

Indsatserne vil ske i et tæt samarbejde med relevante fagområder.
Økonomi:
Udgift til personaleressourcer: 350.000 kr. pr. år.
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