
 

Kommissorium for styregruppe vedr. Røgfri fremtid på 

ungdomsuddannelserne i Region Syddanmark 

 

Baggrund 

Hvert år dør 13.600 danskere som følge af rygning. 40 børn og unge begynder hver dag at ryge. Det svarer 

til 8 børn og unge dagligt i Region Syddanmark – knap 3000 hvert år1. Eftersom at gennemsnitsalderen for 

opstart som daglig ryger ligger på godt 17 år, betyder det, at langt hovedparten er begyndt mens de gik på 

en ungdomsuddannelse. 

WHO har i deres seneste udgave vedr. implementering af effektiv tobakskontrol 2 og herunder anbefalinger 

til den fremadrettede indsats peget på– som en af fem centrale anbefalinger – at der gives ”tilstrækkelig 

beskyttelse mod tobaksrøg”. Konkret nævnes, at lov om røgfrie miljøer bør omfatte alle 

uddannelsesfaciliteter. 

Region Syddanmark tilsluttede sig partnerskabet om Røgfri Fremtid på regionsrådsmøde 19. marts 2018. 

Som den primære aktivitet ønsker Region Syddanmark i tæt samarbejde med kommuner og 

ungdomsuddannelser at arbejde for mere røgfrihed på ungdomsuddannelserne i regionen. 

Målet i Røgfri Fremtid er, at ingen unge og højest 5 % af den voksne befolkning ryger i 2030. Region 

Syddanmark ønsker med denne indsats at bane vejen for det nationale mål og derfor nå et mål om maks. 

10 % unge rygere i 2021. 

I Sundhedsprofilen fra 2017 fremgår det, at 16,1 % af de unge i Region Syddanmark ryger dagligt. Dertil 

kommer en ret væsentlig andel, der ryger lejlighedsvist. 

Ungdomsuddannelser Antal Optagelse pr. 
årgang 

Andel rygere 

Gymnasiale uddannelser (STX, 
HHX,HTX,HF) 

32 stk. i Region 
Syddanmark 

72 %  12 % 
(34 % lejlighedsvist) 

Erhvervsuddannelser(teknik, 
fødevarer, kontor/handel, omsorg) 

27 stk. i region 
Syddanmark 

18 % 37 % 
(19 % lejlighedsvist) 

 

Formål 

Formålet med indsatsen er at nedbringe antallet af unge mellem 16 og 24 år, der ryger både dagligt og 

lejlighedsvist. Det overordnede mål er at nedbringe antallet af daglige rygere i målgruppen til højst 10 %. 

 

                                                           
1
 Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakke for Tobak, 2018 

2
 Capacity Assessment on the Implementation of Effective Tobacco Control Policies in Denmark, 2018 



 

Opgaver og indhold 

Styregruppens opgaver er: 

1) at sparre med projektlederen omkring indsatser og udvikling i projektet 

2) sammen med projektlederen at sikre fremdrift i samarbejdet og indsatserne og understøtte samarbejdet 

med de sektorer, de hver især repræsenterer 

3) at medvirke til kommunikation og synlighed omkring projektet og indsatserne 

4) at drøfte behov for ændringer i projektbeskrivelsen, tidsplanen samt risikoanalysen 

5) medvirke til implementering af certificeringsmodellen, herunder vurdere skolernes indplacering 

6) forestå – i samarbejde med projektlederen – evaluering af indsatsen 

Økonomien er alene Region Syddanmarks ansvar. 

Styregruppens sammensætning (organisation)3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                           
3
 De nævnte organisationer i cirklen til venstre vil blive inddraget ved behov. 

Sekretariat: 

Projektleder 

 

Por 

 

Regionsrådet/ 

regionsrådsform

anden 

Styregruppe: 

2 x gymnasiale uddannelser 

2 x erhvervsskoler 

1 Forberedende grunduddannelse 

2 x kommuner 

Kræftens Bekæmpelse 

RSD Kommunikation 

RSD Vækst og uddannelse 

RSD Tværsektorielt samarbejde 

Organisationer m.m.: 

(Kræftens Bekæmpelse) 

Lungeforeningen 

Hjerteforeningen 

Trygfonden 

Uddannelse/ 

lokalt projekt 

(indsats) 

 

Por 

 

Uddannelse/ 

lokalt projekt 

(indsats) 

 

Por 

 

Uddannelse/ 

lokalt projekt 

(indsats) 

 

Por 

 



 

Liste over udpegede medlemmer: 

(udfyldes efter udpegning) 

Der skal på første møde udpeges en formand for gruppen. Formanden leder møderne.  

 

Økonomi og mødeafholdelse 

Styregruppen mødes 2 gange årligt og sekretariatsbetjenes af projektlederen. Møderne forventes afholdt i 

Vejle og vil typisk have en varighed på 2 timer medmindre styregruppen beslutter andet. 

Møderne fastlægges for et år ad gangen. 

Indsatsen finansieres af allerede afsatte interne regionale midler inden for henholdsvis særlige 

sundhedsstrategiske indsatser samt rådgivning. 

Projektet løber i perioden 1. august 2018 til 31. juli 2021. 

 


