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Navn på tema: Røgfri fremtid 
 

 

1.000 kr. 2020 2021 2022 2023
Drift 350 350 350 350
Anlæg
Finansiering

I alt 350 350 350 350
 
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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Demenscenter Sydfyn 
 

 

1.000 kr. 2020 2021 2022 2023
Drift 1.020 1.020 1.020 1.020
Anlæg
Finansiering -300 -300 -300 -300
Salg til Ærø -72 -72 -72 -72
I alt 648 648 648 648
Resume: 
Svendborg og Ærø Kommune har i fællesskab modtaget puljemidler til at drive et åbent 
anonymt uvisiteret rådgivnings og aktivitetstilbud for demente og pårørende, samt til at 
skabe meningsfulde aktiviteter for yngre demente.  
Demenscentret er beliggende i Sundhedshuset i Hulgade. Puljemidlerne ophører 
31.12.19. Det vil i denne version koste kr. 648.000 at videreføre tilbuddet. 
 
Sagsfremstilling: 
Demens er en sygdom, der rammer flere og flere. I Svendborg Kommune vurderes der i 
2019 at være 1100 demente borgere og i 2040 1400 demente borgere. 
 
Ærø og Svendborg Kommune har i mange år arbejdet målrettet på at udvikle 
kvalitetstilbud til borgere med demens og deres pårørende. I begge kommuner er der 
skabt mange velfungerende tilbud, hvor et Rådgivningscenter har manglet 
 
Svendborg og Ærø Kommune vil styrke og støtte mennesker med demens og deres 
nærmeste pårørende til at mestre livet med demens via Rådgivnings- og kontaktcentret. 
 
Forskningen vise, at mange borgere ikke har et stort kendskab til demens som sygdom 
og de konsekvenser, der er af sygdommen. Mere specifikt peger forskerne på, at der er 
stort behov for at få støtte til viden om sygdom og adfærd, forståelse af diagnose samt 
viden om hverdagen med demens. Økonomiske forhold, hjælp til at håndtere egne 
følelser og konflikter samt varetagelse af eget helbred fremhæves også som forhold, der 
påvirker demente og pårørende og hvor der mangler hjælp til. 
I forhold til velfærdsteknologi viser forskning at teknologiske hjælpemidler kan 
understøtte demente menneskers uafhængighed, selvbestemmelse og deltagelse i 
hverdagsaktiviteter, hvorfor teknologi og hjælpemidler vil indgå i Rådgivnings- og 
kontaktcentret. Ofte er det en fordel, at hjælpemidler og teknologi introduceres i de 
tidlige faser af demensen, hvor den demensramte har mulighed for at forstå og vænne 
sig til dem.  
 
Endvidere er et Rådgivnings- og kontaktcentret et sted, hvor mennesker med demens og 
pårørende kan møde ligesindede og indgå i samvær og aktiviteter i trygge rammer.  
 
Der er i Demenscenter Sydfyn i gennemsnit 20 borgerrådgivninger om måneden, der er 
10-12 hold med alt fra kognitiv stimulationsterapi, madlavning, til sang, og åbne tilbud, 
som spisning, fredagscafe o.l. Der er som en del af projektet med meningsfulde 
aktiviteter tilbud om ”Frirum” til pårørende. Frirummet skal være aflastning af pårørende.  
 
Der er tilknyttet frivillige til Demenscenter Sydfyn, og udarbejdet en frivilligstrategi ift at 
tiltrække flere frivillige. 
 
Vi lægger op til en reduceret videreførsel af demenscenter Sydfyn 
 
Aktiviteter, åbne arrangementer, nye tiltag 
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Skal i dette forslag drives af en vært med støtte fra frivillige. 
Herudover tænkes at drift af daghøjskole, demenstræning flyttes organisatorisk, så det 
drives fra Demenscenter Sydfyn, ligesom kommende aktiviteter, eksempelvis dele af 
ensomhedsindsatsen, vil kunne foregå i regi af Demenscenter Sydfyn 
 
Rådgivning og pårørendegrupper  
Skal i dette forslag kunne løftes af eksisterende medarbejdere 
 
Økonomi:  
 
 Pr. år Medfinansier

es fra 
eksisterende 
budget 

Budgetudvidelse 

Vært ift aktivitet og koordinering 450.000  450.000 
Åben anonym rådgivning ift demens 8 
timer ugl - demenskonsulent 

100.000 100.000  

Pårørendegrupper 100.000 100.000  
Vejledning velfærdsteknologi 8 timer 
ugl 

100.000 100.000  

Husleje, el, vand varme (anslået) 130.000  130.000 
Leasing af bus, incl diverse kr.  80.000  80.000 
Drift 5.000 pr. måned til frivillige mv 60.000  60.000 
Aktivitet forlægges til 
rådgivningscentret 

0 0 0 

I alt 1.020.000 300.000 720.000 
 
 
Ærø Kommune vil i forbindelse med deres budgetforhandlinger drøfte tilkøb af aktivitet, 
rådgivning og sparring på Demenscenter Sydfyn. Som en del af denne aftale skal 
Demenscenter Sydfyn hver 14. tilbyde rådgivning og aktivitet på Ærø. 
 
Ovenstående budget er betinget af resultatet af politisk behandling på Ærø. 
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