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I DETTE KAPITEL OPSUMMERES VORES FORSLAG 
TIL HANDLEMULIGHEDER, DENNE GANG 
RUBRICERET UNDER DE ENKELTE AKTØRER
I IKKEPRIORITERET RÆKKEFØLGE. MED 
DENNE OPDELING HÅBER VI, AT FORSKELLIGE 
AKTØRER KAN FINDE INSPIRATION TIL AT 
BIDRAGE TIL FOREBYGGELSE AF RYGNING OG 
RYGESTOP BLANDT BØRN OG UNGE. HVIS ALLE
AKTØRER HANDLER I FÆLLESSKAB, ER DER STOR 
SANDSYNLIGHED FOR, AT DEN SAMLEDE INDSATS 
VIL GENERERE EN MARKANT SUNDHEDSMÆSSIG 
GEVINST FOR DANMARK.

10.1 STAT

Staten har handlemuligheder, som ingen andre 
har, fx når det kommer til at regulere prisen på 
tobak, som har vist sig at være den mest effektive 
strategi til forebyggelse af rygning blandt børn og 
unge. I de lande, hvor det er lykkedes at nedbringe 
andelen af unge rygere, har statslige reguleringer
af lovgivning, prissætning og tilgængelighed været 
hjørnestenen i succesen.

Staten kan:

> Hæve prisen på tobak. Der er stærk evidens 
for effekt af prisøgning, og effekten er størst 
hos dem, der er mest prisfølsomme, dvs. de 
unge og dem med dårligst økonomi.

> Udvide og håndhæve reklameforbud.
Reklameforbud eksisterer, men der er meget

skjult reklame både i butikker, på sociale medi- 
er og på festivaler m.m. Loven bør udvides og 
håndhæves.

> Indføre krav om neutrale tobakspakker. 
Dette er et forholdsvist nyt tiltag. Neutrale 
tobakspakker ser ud til at have haft effekt på 
unges rygning i Australien, hvor det er imple- 
menteret. EU anbefaler medlemsstaterne at 
indføre dem.

> Sikre at tobak gemmes væk, så det ikke 
er synligt og frister børn og unge. Dette 
er et relativt nyt, men lovende tiltag. Forbud 
mod synlig udstilling af tobaksvarer ser ud 
til at være associeret med signifikant mindre 
rygning hos børn og unge.

> Håndhæve aldersgrænsen for salg af 
tobak til mindreårige. Loven overholdes ikke



FOREBYGGELSE AF BØRN OG UNGES RYGNING. HVAD VIRKER? 10 HANDLEMULIGHEDER

107

tilstrækkeligt. Staten kunne indføre licens- 
ordning og derved gøre det muligt at fratage 
salgssteder retten til at sælge tobak ved 
lovovertrædelse. Kontrollører kunne finansieres 
af bøderne.

> Igangsætte forebyggelseskampagner mål- 
rettet børn og unge. Det har vist effekt, hvis 
kampagnerne udføres korrekt og er intensive. 
Som eksempel er der påvist effekt af at udstil- 
le, hvordan tobaksindustrien manipulerer børn 
og unge til at købe tobak.

> Undgå møder mellem politikere og 
tobaksindustri. Opfylde punkt 5.3 i WHO’s 
rammekonvention om tobak (FCTC), som 
Danmark har underskrevet. Denne opfordrer 
til at undgå møder mellem beslutningstagere/ 
embedsmænd og tobaksindustrien, hvilket 
også gælder for lokalpolitikere.

> Indføre røgfri skoletid på alle uddannelses- 
institutioner, også uden for matriklen og for 
de 18+-årige. Dette er med stor succes indført 
i Norge.

> Implementere evidensbaserede rygefore- 
byggende programmer med påvist effekt i 
alle danske grundskoler. Der er påvist effekt
af brede flerstrengede indsatser som X:IT.

> Indføre tobakslicenser

10.2 KOMMUNER

Det er i kommunen, at barnet og den unge færdes, 
går i skole og går i byen, hvilket indebærer, at 
kommunen har en lang række handlemuligheder 
og forpligtelser, jævnfør forebyggelsespakkerne.

Kommunerne kan:

> Håndhæve aldersgrænsen for salg af tobak.
Loven respekteres ikke tilstrækkeligt. Nogle 
kommuner har allerede indgået et frugtbart 
samarbejde med politiet som led i SSP-samar- 
bejde. Aftaler med handelsdrivende kan også 
indgås.

> Inddrage musik-, kultur- og sportsarrangø- 
rer i debat om tobaksindustriens sponso- 
rering af arrangementer og appellere til
medansvar. Kommunen kan fx bestemme, 
at der ikke må indgås samarbejdsaftaler med 
tobaksindustrien, hvis den lokalitet (også 
udendørs, fx en park), hvor aktiviteten skal 
foregå, er kommunalt ejet.

> Gennemføre kampagner målrettet unge på 
kommunalt niveau. Fx kan flere kommuner 
slå sig sammen og tænke i nye løsninger med 
større budget.

> Lade alle kommunale skoler overgå til 
røgfri skoletid. Dvs. røgfrihed også uden for 
matriklen. Dette er med succes indført på flere 
skoler.

> Igangsætte evidensbaserede rygeforebyg- 
gende programmer med påvist effekt, som 
fx X:IT, på alle kommunens grundskoler

> Udvide røgfri områder. Kommunen har 
mulighed for at indføre røgfri områder på 
kommunal grund, fx pladser, parker, foran 
skoler, stadioner og andre steder, hvor unge 
”hænger ud” og ryger.

> Styrke lokalt/kommunalt arbejde med at 
få børn og unge væk fra gaden og i stedet 
indgå i ”sunde fællesskaber” fx med sportsak-
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tiviteter som samlingspunkt. Det har vist sig at 
være en yderst succesfuld strategi i Island.

10.3 GRUNDSKOLER

Der er store forskelle på skolernes indsatser i 
forhold til rygeforebyggelse. Skolerne har en 
række handlemuligheder. På nogle skoler har man 
implementeret forebyggelsesprogrammer som 
X:IT og røgfri skoletid, mens man på andre skoler 
har indført langt færre indsatser.

Skolerne kan:

> Indføre røgfri skoletid, dvs. rygeforbud også 
uden for matriklen. Dette er indført på flere 
danske skoler med succes.

> Implementere alle elementer af X:IT, en 
evidensbaseret rygeforebyggende indsats 
med påvist effekt.

> Håndhæve den eksisterende lovgivning. 
Der er fortsat mange elever, der ser deres 
lærere ryge. Lærere er rollemodeller, og elever 
bør ikke se deres lærere ryge.

> Italesætte ikkerygning som en positiv social 
norm. Ikke blot i skolen, men også i fritiden.

> Arbejde målrettet på at styrke elevers 
trivsel og selvtillid generelt. Dette kan i 
sig selv forebygge rygning, da de unge så 
nemmere kan sige fra.

> Systematisk tilbyde hjælp til rygestop (fx 
ved en tilknyttet rygestoprådgiver) til elever, 
der er begyndt at ryge. Eleverne skal aktivt 
opfordres af lærerne og omgivelser.

> Give forældrene besked, hvis deres børn 
ryger.

10.4 GYMNASIER

Der er meget store forskelle på, hvor stor en andel 
af eleverne, der ryger på de danske gymnasier. Det 
handler meget om kultur og den sociale norm på 
stedet, hvilket ikke er uforanderligt.

På gymnasierne kan man bidrage til at forebygge 
rygning ved at:

> Håndhæve den eksisterende lovgivning om 
rygeforbud for unge og voksne på matriklen.

> Italesætte, at ikkerygning er den sociale 
norm, ikke bare i skolen, men også i forbin- 
delse med røgfri fester. Gerne ved at benytte 
ældre elever som rollemodeller/ambassadører.

> Indføre røgfri skoletid, også for elever 
over 18 år. Skoler kan promovere sig på et 
”sundt image”. De færreste vil fravælge skolen 
af denne grund. Hvis dette ikke ønskes, bør 
skolen som minimum sørge for, at der ikke er 
hyggelige rygeområder udenfor/kræve, at der
ikke ryges i nærheden af skolen (fx ”synligheds- 
grænse”).

> Arbejde målrettet på at styrke unges trivsel 
og selvtillid generelt. Styrke fællesskaber, der 
tilbyder alternativer til rygning.

> Tilbyde hjælp til rygestop til elever, der 
ryger. Aktivt informere om hjælp til rygestop 
ved kommunens rygestoptilbud eller ved en 
tilknyttet rygestoprådgiver.



FOREBYGGELSE AF BØRN OG UNGES RYGNING. HVAD VIRKER? 10 HANDLEMULIGHEDER

109

10.5 ERHVERVSUDDANNELSER

Andelen af elever, der ryger, er høj på erhvervsud- 
dannelserne. De fleste rygende elever var rygere, 
da de startede på deres uddannelse, men nogle er 
ikke så afhængige endnu, og der er derfor poten- 
tiale for at mindske rygning og intensiteten af den. 
Nogle af de unge kommer ud på røgfri arbejds- 
pladser, og her vil det også hjælpe, hvis skolen 
bidrager til at sikre, at de unge ikke ryger eller ryger 
minimalt i skoletiden.

Erhvervsuddannelserne kan:

> Afskaffe muligheden for at købe tobak på 
uddannelsessteder. Dermed besværliggøres 
elevernes adgang til tobak.

> Sikre at lærere er rollemodeller og ikke 
ryger sammen med eller foran elever. 
Medvirker til at gøre ikkerygning til den sociale
norm.

> Afskaffe hyggerygerum med mulighed for 
rygning og styrke fællesskaber, der tilbyder 
alternativer til rygning. Hygge tiltrækker
mennesker, tilbyd i stedet hyggerum med
fokus på andet end rygning.

> Afskaffe rygepauser og indføre andre 
fællesskabspauser. Kan medvirke til at gøre 
rygning mindre socialt acceptabelt.

> Indføre rygeforbud i skolen – eller endnu 
bedre røgfri skoletid. Dette bør vedtages i 
fællesskab med øvrige uddannelsesinstituti- 
oner, da mange skoler frygter, at eleverne vil 
fravælge uddannelser med rygerestriktioner.

> Arbejde målrettet på at styrke elevers triv- 
sel og selvtillid generelt. Styrke fællesskaber, 
der tilbyder alternativer til rygning.

> Italesætte, at ikkerygning er den sociale 
norm, ikke bare i skolen, men også i forbin- 
delse med sociale arrangementer, gerne ved 
at benytte ældre elever som rollemodeller/ 
ambassadører.

> Tilbyde hjælp til rygestop til elever, der 
ryger. Aktivt informere om hjælp til rygestop 
ved kommunens rygestoptilbud eller ved en 
tilknyttet rygestoprådgiver.

10.6 DETAILHANDLEN

De næringsdrivende føler et socialt medansvar og 
vil gerne bidrage til at mindske unges rygning. På 
den anden side har butikkerne store indtægter på 
salg af tobak, og de har derfor også en interesse i 
at udstille tobaksvarer på centrale steder ved kas- 
sen. Kassemedarbejdere er ofte selv mindreårige 
og kan have svært ved at spørge andre unge om 
ID. Forbud mod salg af tobak til børn og unge har 
været håndhævet i meget få butikker.

Detailhandlen kan:

> Indføre systematisk ID-kontrol ved salg af 
tobak samt uddanne og vejlede personalet i 
dette.

> Takke nej til tobaksindustrien ved tilbud om 
tiltrækkende opstilling/belysning af tobaksva- 
rer eller anden skjult reklame.

> Markedsføre sig på, at de håndhæver al- 
dersgrænsen ved salg af tobak. At de under 
ingen omstændigheder sælger tobak til unge 
under 18 år.
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> Indføre røgfri arbejdstid. Mange unge sidder 
fx i kassen eller lægger varer på plads. At lære 
de unge, at arbejdspladser er røgfri vil forebyg- 
ge rygning.

> Stoppe med salg af tobak. Magasin du Nord 
har valgt at stoppe deres salg af tobak. Andre 
butikskæder kan gøre det samme.

10.7 SPORTSKLUBBER OG LIGNENDE

Sport har en stærkt beskyttende effekt mod unges 
rygestart, og i sportsklubber har man en ene- 
stående mulighed for at påvirke sundhedsvaner.
Klubberne selv kan påtage sig et socialt ansvar, el- 
ler de kan på trænerniveau tage afstand fra tobak. 
Endelig er de ældre og kendte sportsudøvere ofte 
rollemodeller for de yngre i de fleste klubber.

Klubberne kan:

> Tiltrække så mange unge som muligt og 
gøre en særlig indsats for at tiltrække 
udsatte unge. Sport har i sig selv en stærkt
beskyttende effekt mod unges rygestart.

> Italesætte at rygning giver dårligere kon- 
dition og ringe sportsresultater. Melde klart 
ud, at rygning også har indflydelse på klub- 
bens/holdets præstation.

> Italesætte at ikkerygning er den sociale 
norm, ikke bare i klubben, men også i forbin- 
delse med fester, også for unge over 18 år.
Træneren er en stærk rollemodel.

> Forbyde trænere at ryge sammen med eller 
synligt for unge. Trænerne er rollemodeller 
for børn og unge.

> Forbyde rygning til sportsarrangementer.
Røgfri stadioner er indført flere steder i verden.

> Sikre at trænere, der får kendskab til, at 
en mindreårig ryger, tager en dialog med 
forældrene om det, hvis der foreligger en
aftale om dette. Hvis træneren er ung, bør
klubben oplyses om, at den mindreårige ryger, 
og en seniortræner bør kontakte forældrene.

Foruden de af arbejdsgruppen fremhævede 
handlemuligheder, kommer man i rapporten 
”Capacity assesment on the implementation of 
effective tobacco control policies in Denmark” 
(2018) med en række anbefalinger til dansk 
tobaksforebyggelse (se boks):




