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Kræftens Bekæmpelse (lokalafdeling og områdekontor) har rettet henvendelse til Rødovre Kommune om
indgåelse af partnerskab med Kræftens Bekæmpelse og Trygfonden om "Røgfri Fremtid".
Partnerskabet "Røgfri Fremtid" er dannet af Kræftens Bekæmpelse og Trygfonden med inspiration fra udlandet, hvor organisationer, politikere og borgere står sammen om at skabe en røgfri fremtid for kommende generationer. Visionen er et røgfrit Danmark, hvor ingen ryger eller bliver udsat for røg. Målet er, at der i 2030
ikke er nogen børn og unge under 18 år og færre end 5 % af den voksne befolkning, der ryger. ”Røgfri Fremtid” er forankret i WHO´s rammekonvention for tobak, som er underskrevet af 180 lande, herunder Danmark.
Formålet med partnerskabet Røgfri Fremtid er vidensopbygning, netværksdannelse og samskabelse om det
fælles mål. Der er ingen finansielle omkostninger ved at indgå i partnerskabet, og partnerne kan til enhver
tid træde ud igen.
Partnerne i "Røgfri Fremtid" bakker op om visionen og støtter "Røgfri Fremtids" hovedbudskaber som er:




Børn og unge har ret til at vokse op uden røg, og sammen tager vi ansvar for at det bliver muligt
Sammen vil vi skabe en røgfri fremtid, hvor flere børn og unge får bedre muligheder for at skabe sig
et sundt og godt liv
Sammen vil vi sikre at færre ryger, så færre bliver syge af tobaksrøg

Social- og Sundhedsforvaltningen foreslår, at Rødovre Kommune indgår i partnerskabet, da det understøtter
det arbejde, der er godt i gang i kommunen formuleret i Sundhedspolitikken og handleplan for sundhedsindsatsen, hvor et af fokusområderne er "Røgfri generation 2030 - færre unge der ryger". Et fokusområde som
udspringer af regeringens kræftplan IV. Det passer også ind i KL’s sidste udspil ”Forebyggelse for Fremtiden”
fra januar 2018. I udspillet er prioriteret seks pejlemærker, hvoraf det ene er, at flere børn skal vælge et røgfrit liv, og ingen børn skal begynde at ryge.
Rødovre Kommune har i mange år prioriteret indsatser på rygestopområdet, blandt andet i form af rygestoptilbud på gruppe- og individniveau. Det er en vigtig indsats, som skal fortsætte. Partnerskabet med Kræftens
Bekæmpelse kan bruges til at sætte fokus på konkrete handlinger på det strukturelle niveau, særligt i forhold
til børn og unge.
Den største effekt af det tobaksforebyggende arbejde ses, når der iværksættes indsatser både centralt og lokalt, og når de er flerstrengede. Det betyder, at arbejde på tværs af forvaltninger og sektorer med forskellige
metoder og forebyggelsesindsatser kan styrke forebyggelsen af børn og unges rygestart. Partnerskabsaftalen
vil fremadrettet indgå som et yderligere element i handleplan på sundhedsområdet.
De voksnes rygning.
Der er behov for en indsats. Selvom der på landsplan var færre voksne, der ryger i 2017, var der 18 % dagligrygere og 9 % storrygere i 2017 i Rødovre, hvilket stadig er for højt.
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Rødovre
Kommune
2017

Region Hovedstaden
2017

RYGNING
Daglig rygere

18%

16%

Storrygere

9,3%

7,4%

Daglig passiv rygning for ikke-rygere

6,1%

5,8%

Rygning i hjem
med børn <16 år

5,5%

4,5%

Daglig dampning /
E-cigaretter

2,3%

1,6%

Dagligrygere, som
ønsker rygestop

76%

76%

Dagligrygere, som
ønsker hjælp til
rygestop

40%

40%

Sundhedsprofilen for børn født i 2016, at 10 % af børnene født i Rødovre bliver udsat for tobaksrøg i hjemmet, sammenlignet med den samlede population på 6 %.
De unges rygning.
Derudover viser Sundhedsprofilen for 2017, at selvom det samlede antal rygere er på vej ned, så er antallet
af unge, der ryger stigende.
Der foreligger flere undersøgelser på landsplan, hvor vi kan forvente, at Rødovres unge ligner gennemsnittet.
Ca. hver femte 15 årige ryger dagligt eller ugentligt, og på ungdomsuddannelserne er der endnu flere. Ungdomsprofilen 2014 viser, at 57 % af de unge på teknisk skole ryger, og 46 % af de unge på gymnasierne ryger.
Type rygning

Erhvervsskoler

Gymnasier

Daglig rygning

37 %

12 %

Lejlighedsrygning

20 %

34 %

Ønsker rygestop

65 %

55 %

Prøvet e-cigaretter

56 %

38 %

Dagligt brug af ecigaret

15 %

4,8 %
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Indsatser for at forebygge rygning
Kommunen skal fortsat tilbyde rygestopkurser til både voksne og unge borgere, og medarbejdere skal vejlede om og henvise til rygestopkurser, når de møder borgerne. Derudover skal der fremover sættes øget fokus
på de strukturelle indsatser, der hvor borgerne færdes.
Vidensråd for forebyggelse har i rapporten "Forebyggelse af rygning blandt børn og unge" 2018 fremlagt otte
indsatser, som er vigtige for at forebygge rygning blandt børn og unge.
Stor effekt og
stærk evidens

Høj pris på tobak
(nationalt fokus)

Stor effekt og
moderat evidens

Røgfri hjem

Moderat effekt og
stærk evidens

Flerstrenget
indsats i skolen

Moderat effekt og
moderat evidens
Reklameforbud
Forebyggelseskampagner
Håndhævet forbud mod salg af
tobak til mindreårige
Håndhævet rygeforbud på skolernes matrikler
Ung-ung indsatser

Rapporten vil blive brugt i forhold til den fremtidige planlægning af handleplan for sundhedsindsatsen på tobaksforebyggelsesområdet og i lokalsamfundsprojektet ”Vores Sunde Hverdag”, hvor indsatser på tværs af
afdelinger og forvaltninger er i fokus.
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