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Anlæg
Finansiering

I alt 450 450 450 450
 
Resumé: 
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 450.000 kr. pr. år fra 
2021 og frem. 
 
 
Sagsfremstilling: 
Partnerskabsaftale Røgfri Fremtid med Kræftens Bekæmpelse, Trygfonden og Region 
Syddanmark, har styrket fokus på rygestop og understøtter fortsat en styrkelse af 
tobaksindsatsen i Svendborg Kommune 
 
Sundhedshus Svendborg varetager i dag kommunens primære tobaksindsats. I 2018, 
2019 og start 2020 har indsatsen været fokuseret på rygestopforløb, da der i denne 
periode er flere og flere, der henvises til og selv opsøger Sundhedshuset, for at få hjælp 
til rygestop. Den udvikling skyldes især et styrket samarbejde med sygehus og almen 
praksis om henvisning af borgere til rygestopkurser. Desuden er de øgede tobakspriser 
og hjælpen, i form af det økonomiske tilskud til borgerne til nikotinsubstitution eller 
rygestopmedicin, også grund til den øgede efterspørgsel.  
 
På baggrund af dette har Sundhedshuset oplevet en øget tilgang til og interesse for 
rygestopforløbene. Det i en grad, hvor det har været nødvendigt at omprioritere den 
nuværende tobaksindsats samt andre aktiviteter, der på grund af forløbsprogrammer 
ikke kan nedprioriteres længere. I sidste halvdel af 2019 og starten af 2020 opstod en 
lang ventetid på rygestopkurser, og det affødte, at Social- og Sundhedsudvalget 4. 
februar 2020 ønskede, at ventelisten blev nedbragt. Der blev orienteret om nedbringelse 
af ventetid 3. marts 2020. Derfor afholdes der i 2020 16 almindelige rygestophold. 
  
Hvis Svendborg Kommune skal indfri den politiske målsætning, er det nødvendigt at 
prioritere både rygestopkurser, men også at styrke den øvrige tobaksindsats i form af de 
nedprioriterede indsatser samt andre indsatser. Dette kan ikke lade sig gøre indenfor den 
eksisterende ramme, og det er ligeledes ikke muligt at leve op til Sundhedsstyrelsens 
anbefaling om lav ventetid på rygestopkurser. Det er dermed ikke muligt at fokusere 
systematisk på en forebyggende indsats eller på andre dele af en mulig tobaksindsats.  
 
Forslaget bygger endvidere 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.  
 
Temaforslaget har særligt fokus på at styrke indsatser, der er målrettet børn, unge og 
socialt udsatte med det fokus at forebygge rygestart og tobaksdebut, fremme tobaksfri 
miljøer og hjælpe til at stoppe.  
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Flere unge får tobaksdebut med andre produkter end cigaretter. Især snus er et stigende 
problem. Indsatser indenfor de nye tobaksområder er stadig nye, og vi ønsker at styrke 
indsatsen indenfor disse områder. Kræftens Bekæmpelse er i gang med at udvikle 
materiale til brug i undervisning på grundskoler og ungdomsuddannelser. Sundhedshuset 
ønsker fortsat at følge udviklingen og anvende det tilgængelige materiale for at 
forebygge unges anvendelse af snus, tyggetobak og E-cigaretter. 
 
 
Temaforslaget sætter særligt fokus på den forebyggende indsats på grundskoleniveau og 
på andre arenaer, hvor børn og unge opholder sig. Konkret vil følgende indsatser 
iværksættes: 

 Styrkelse af samarbejdet med skolerne om strukturelle tiltag for at forebygge, at 
børn og unge starter med at ryge 

 Systematisk implementering af forebyggende undervisning om rygning på 
grundskolens udskolingstrin, herunder 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 med henblik på 
tilbud til børn og unge 

 Dialog og samarbejde med ungdomsuddannelserne om Røgfri Skoletid og 
udvikling af systematisk indsats omkring skolestart   

 Dialog med foreningslivet med henblik på at drøfte tobakskulturen i foreningerne 
samt mulighederne for eventuelt at ændre denne 

 Ekstra rygestopforløb. Fra 8 til 16 hold årligt for voksne 
 Midler til nikotinsubstitution og rygestopmedicin  
 Udbygning af samarbejdet lokalt i Svendborg Kommune med praktiserende læger, 

tandlæger, ambulatorier osv.  om henvisning til rygestoptilbud 
 Samarbejde med socialområdet om styrket indsats målrettet sårbare borgere, øge 

den faglige støtte til personalet på væresteder og institutioner.  
 Øget fokus og indsats ift. unges brug af snus, e-cigaretter og tyggetobak 

  
Indsatserne vil ske i et tæt samarbejde med relevante fagområder.  
 
Økonomi:  
Udgift til personaleressourcer: 450.000 kr. pr. år. 
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