
 

KRÆFTPOLITISK FORUM 2018 

EN RØGFRI GENERATION 
– HVEM TAGER ANSVAR? 

 

Fællessalen, Christiansborg, København 
14. marts 2018 kl. 9:00 - 15:30 
 
Danskerne bliver ældre og får flere sygdomme. Vi kan 
ikke behandle os ud af de demografiske udfordringer. 
At sikre alle et godt liv kræver forebyggelse.  
 
Hver dag begynder 40 nye børn og unge at ryge, så 
hvordan undgår vi, at kommende generationer dør af 
rygning?  
 
I Kræftplan IV formulerer regeringen en vision om en 
røgfri generation i 2030. En vision der er udbredt 
opbakning til blandt politikere, fagfolk og i den brede 
offentlighed. Men hvem kan og hvem bør tage ansvar 
for, at visionen bliver til virkelighed, og hvilken viden 
og hvilke erfaringer kan gøre det muligt?  
 
DMCG.dk og Kræftens Bekæmpelse inviterer til en 
debat om behovet for en plan for, hvordan vi når i mål 
med en røgfri generation.  
        
 

 Moderator: Claus Fahrendorff 
PROGRAM 
 
09:00 Registrering og kaffe 
09:30 Velkomst 
09:40 Kick-off v/ DMCG.dk 
09:45 Konsekvenser ved rygning 1 
10:55 Hvem tager ansvar for at  2 
 forebygge rygning blandt  
 børn og unge? 
12:10 Frokost 
13:05 Kick-off v/ Kræftens Bekæmpelse 
13:10 Hvad kan vi lære af 3 
 internationale erfaringer?  
14:55 En plan for røgfri generation 
15:30 Slut 
 

 

 

 

 
  

   
   

 

  

  



  

09:00 Registrering og kaffe 

09:30 Velkomst  
v/ Flemming Møller Mortensen, mf. (A) og Brigitte Klintskov Jerkel, mf. (C) 

09:40 Kick-off  
v/ Michael Borre, formand for DMCG.dk 
 

1. 
SESSION 

 

 KONSEKVENSER VED RYGNING 

09:45 
 

 
Hvad er konsekvenserne, hvis vi ikke indfrier ambitionen om en røgfri generation i 2030? Denne 
session tegner et billede af de biologiske og kliniske konsekvenser forbundet med rygning. Sessionen 
giver et indblik i, hvordan rygning påvirker risikoen for at udvikle kræft og de sundhedsmæssige 
gevinster ved rygestop. 
 

09:50 
 

Den sundheds- og sygdomsmæssige gevinst ved at lægge tobakken 
på hylden  
v/ Nina Skavlan Godtfredsen, overlæge, klinisk forskningslektor, ph.d. 
Både på samfunds- og individniveau er rygning den risikofaktor, som har størst negativ indflydelse på 
folkesundheden. Omvendt er rygestop det tiltag, der samfundsøkonomisk og for den enkeltes 
sundhed vil have den største positive betydning set i forhold til for eksempel fysisk aktivitet og 
kostændringer. 
 

10:05 
 

Rygning og blærekræft  
v/ Pernille Skjold Kingo, 1. reservelæge, ph.d. 
Fokus på det kliniske dilemma der opstår, når den mest optimale radikale behandling vanskeliggøres 
af ko-morbiditet forårsaget af samme ætiologiske faktor som kræftsygdommen. 
 

10:20 Rygning og hoved-halskræft 
v/ Jens Overgaard, professor, ledende overlæge, MD, DMSc 
Konsekvenserne af rygning før, under og efter behandling for hoved-halskræft. 
 

10:35 - 10:55 Pause 
 

 

   
 

  



 
 

2. 
SESSION 

 

 HVEM TAGER ANSVAR FOR AT FOREBYGGE 
 RYGNING BLANDT BØRN OG UNGE? 

10:55 
 

 
Konsekvenserne af rygning er både mange og veldokumenterede, men hvorfor er det svært at blive 
enige om at iværksætte de tiltag, vi ved virker i forhold til at forebygge rygning. Sessionen 
præsenterer eksempler på, hvordan børn og unge rekrutteres som nye rygere, og hvordan man kan 
arbejde med forebyggelse af unges rygning. 
 

11:00 
 

Når unge begynder at ryge 
v/ ungdomspanel med Oskar Dalsjø og Mille Flindt Holkenfeldt Behrendt 
En drøftelse med unge om unges rygevaner. Skal samfundet blande sig uden om, eller lader vi de 
unge i stikken, hvis der ikke gøres mere for at forebygge rygning?  
 

11:15 
 

Hvorfor begynder børn og unge at ryge? 
v/ Pernille Bendtsen, sekretariatschef i Vidensråd for Forebyggelse 
Hvilke faktorer har betydning for, at børn og unge begynder at ryge i Danmark? 
 

11:35 
 

Hvordan kan kommunen være med til at forebygge rygning blandt 
børn og unge?  
v/ Sonja Serup Hansen, sundheds- og forebyggelseschef, Odense Kommune 
Hvordan indgår tobaksforebyggelse i kommunens langsigtede sundhedsplanlægning, og hvordan kan 
kommunen understøtte, at miljøer, hvor børn og unge færdes, ikke fremmer rygestart og rygning?   
 

11:55 

 

Nye partnerskaber i tobaksforebyggelse 
v/ Gurli Martinussen, direktør i TrygFonden 
Med Røgfri Fremtid-partnerskabet har TrygFonden etableret et samarbejde mellem vigtige aktører i 
det danske samfund om, at ingen unge ryger i 2030. Hvad kan partnerskaber stille op med unges 
rygevaner, og hvad anbefaler parterne? 
 

12:10 - 13:05 Frokost 

 

 

   
 

  



  
 

 
13:05 Kick-off  

v/ Dorthe Crüger, formand for Kræftens Bekæmpelse 
 

 

3. 
SESSION 

 

 HVAD KAN VI LÆRE AF 
 INTERNATIONALE ERFARINGER? 

13:10 
 

 
I Danmark er der bred enighed om, at børn og unge ikke skal begynde at ryge. Rundt om i verden har 
andre lande erkendt, at der skal sættes markant ind over for rygning, hvis målet om en røgfri 
generation skal nås. Sessionen præsenterer internationale erfaringer med at igangsætte effektive 
tiltag til at nå visionen om en fremtid, hvor ingen børn og unge ryger og eksempler på, hvordan man 
opnår politisk opbakning og ejerskab til tobaksforebyggelse. 
 

13:15 
 

Making the tobacco free generation a political winning cause – the 
Irish experience  
v/ James Reilly, Senator, Dr, Ireland  
The former Minister for Health in Ireland Dr James Reilly is personally committed to bringing the 
tobacco industry’s recruitment of new smokers into focus and has made it a national goal that only 
five percent of the population in Ireland smoke in 2025. 
 

13:45 
 

Norske ambitioner for en fremtid uden tobak 
v/ Ingrid Stenstavold Ross, afdelingsleder, Kreftforening Norge 
Norges målsætning ’En fremtid uden tobak’ stiler mod, at børn og unge, som er født efter 2000, ikke 
begynder at ryge eller bruge snus, og at andelen af børn og unge, som ryger dagligt, skal være under 
seks procent. Hvilke tiltag har Norge anvendt for at nå målsætningen om en fremtid uden tobak? 
 

14:10 - 14:30 Pause 
 

14:30 WHO´s tobaksrammekonvention – Status på den danske 
tobaksforebyggelse 
v/ Søren Brostrøm, direktør, Sundhedsstyrelsen 
Danmark har tilsluttet sig WHO's rammekonvention om tobakskontrol (FCTC) og har således 
forpligtiget sig til blandt andet at sikre beskyttelse mod tobaksindustriens interesser, hjælpe til 
rygestop og beskytte borgere mod at blive udsat for tobaksrøg. Sundhedsstyrelsen giver et overblik 
over den danske indsats for at leve op til WHO’s rammekonvention, og hvor tæt vi er på målet om en 
røgfri generation i 2030. 
 

14:55 En plan for røgfri generation 
v/ Flemming Møller Mortensen mf. (A), Brigitte Klintskov Jerkel mf. (C) 
Debat med folketingspolitikere om udfordringerne ved at nå målet om en røgfri generation i 2030 og 
de vigtigste bud og anbefalinger til, hvordan vi når i mål. 
 

 


