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VORES VISION

Odense er røgfri i 2030

-

Ingen børn og unge ryger i 2025 



VORES VISION

”Visionen
er et Røgfrit Danmark, hvor ingen 
ryger eller bliver udsat for tobaksrøg.

Målet
er at i 2030 ryger ingen børn og unge 
under 18 år og færre end 5% af den 
voksne befolkning ryger”

Fra Røgfri Fremtids partnerskabsaftale

Odense er røgfri i 2030

-

Ingen børn og unge ryger i 2025 



PROCES
Januar 2017
Politisk vedtagelse af visionen i Odense Byråd

Maj 2017
Politisk vedtagelse af indsatser

31. maj 2017
Partnerskab med Røgfri Fremtid

August 2017
Politisk vedtagelse af indsatser i grundskolen

Oktober 2017
Kickoff



ODENSE I TAL



Tal fra Sundhedsprofil for børn og unge i Odense 2017

BØRN OG UNGE I ODENSE

Andelen af elever, der angiver at ryge

Skoleår 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017

7. Klasse 2,0% 1,0% 0,4% 0,5% 0,9%

8. Klasse 2,9% 2,8% 1,7% 1,5% 1,9%

9. Klasse 9,8% 6,6% 4,0% 5,9% 4,2%

10. Klasse 28,2% 21,6% 20,3% 20,4% 15,5%



SAMMEN OM…



STRATEGISKE BYGGESTEN
• Rygning ”smitter”

• Flere strenge tilpasset målgruppen

• Samarbejde er en forudsætning

• Værdigrundlag: 
Vi står for en respektfuld kommunikation, hvor det handler om røgen og ikke om rygeren. 
Vores kommunikation bygger på respekt både for dem, der ryger og dem, der ikke ryger. 



Sammen om at understøtte et langt liv med flere gode leveår for alle, 
der bor, studerer eller arbejder i Odense

Skabe bredt ejerskab for visionen

Danne grundlag for mere forpligtende samarbejder omkring 
forebyggelse af rygestart og hjælp til rygestop

VÆRDIBASEREDE PARTNERSKABER
... SAMMEN KAN VI KNÆKKE KURVEN



• At forebygge, at børn og unge begynder 
at ryge ved at gå foran som rollemodel

• At støtte dem, der ønsker at stoppe med 
at ryge samt at sikre kendskab til 
mulighederne for gratis rygestopforløb

• At tage et socialt ansvar for, at rygning 
ikke er en del af det sociale samvær

• At skabe røgfrie miljøer

SOM PARTNER BIDRAGER MAN 
MED... 



OVERORDNEDE TILTAG I 
ODENSE

Samarbejde med offentlige og 
private arbejdspladser

Samarbejde med boligsociale 
organisationer og frivillige 
foreninger

Samarbejde med 
sundhedsaktører og 
detailhandel

Flerstrengede interventioner i 
grundskolen

Flerstrengede interventioner på 
uddannelsesinstitutionerne 

Røgfrie matrikler og pladser

Hjælp til rygestop



• Forældreaftaler og forældredialog

• Røgfri skoletid

• Hjælp til rygestop

• Events og undervisning

• Målrettet information og konkurrencer

• Lokale sundhedsprofildata

GRUNDSKOLEN



• Partnerskab

• Røgfri skoletid

• Hjælp til rygestop

• Events og undervisning

• Målrettet information og konkurrencer

• Projektsamarbejde mm.

• Lokale sundhedsprofildata

UDDANNELSESINSTITUTIONER



EVENTS OG KONKURRENCER
# sammenudenrøg
# odenseudenrøg
# sundudenrøg 
# ungudenrøg 
# rigudenrøg 



CENTRALE NATIONALE NEDSLAG

2004
Danmark tiltræder WHO’s 
rammekonvention ”Framework 
Convention on Tobacco Control”

2007
Lov om røgfri miljøer

2012
Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakken 
på tobaksområdet


