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Vision
Odense skal være en bedre by at bo og færdes i. Ved at gøre 
Odense røgfri er der noget at vinde både for den enkelte 
borger og for fællesskabet.

Odense Byråd har derfor vedtaget en vision om, at Odense 
skal være røgfri i 2030 – herunder at ingen børn og unge 
under 18 år ryger i 2025. 

I Røgfrit Odense forstår vi rygning som brugen af cigaretter, 
e-cigaretter, snus, vandpibe, pibe, cigarer og cerutter mv.
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For at opnå  
et røgfrit Odense 
arbejder vi med: 

• Forebyggelse af rygestart
• Fremme af røgfrie miljøer

• Fremme af rygestop
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Røgfrit Odense
Røgfrit Odense er en enhed i Odense Kommune, forankret i 
Børn- og Ungeforvaltningen, Sundhed og Forebyggelse. 

I Røgfrit Odense vægtes relationen til borgeren højt – en 
relation, der bygger på empati og anerkendelse. Vi arbejder 
ud fra en opdateret, evidensbaseret viden og bestræber os 
på at nå bredt ud med vores tilbud og favne alle borgere. 

I samarbejde med byens borgere, skoler, uddannelser, 
virksomheder, foreninger og organisationer søger vi i  
fællesskab at arbejde frem mod et røgfrit Odense.
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Røgfrit Odense  
står for en respektfuld  

kommunikation, og vi har 
ingen løftede pegefingre



8 - Røgfrit Odense

Skoler og uddannelser
Røgfrit Odense samarbejder med byens  
grundskoler om en flerstrenget tobaksindsats. 
Den flerstrengede indsats består af fire  
elementer: 
 
•  Understøtte røgfri skoletid

•  Undervisning om tobak

•  Tobaksfriaftaler mellem forældre og elever

•  STOP-forløb for elever, ansatte og forældre

Grundskoler Uddannelser
Vi samarbejder med erhvervs-, ungdoms- og 
videregående uddannelser i Odense gennem  
partnerskaber. Omdrejningspunktet for  
samarbejdet er:

•  Fællesskaber uden tobak 

•  At uddannelserne ikke skaber nye rygere

•  Medvirke til at give uddannelsen et sundt image

•  STOP-forløb for elever, studerende og ansatte 
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Tilbud til børn og unge
KysBedreOdense har fokus på at forebygge brugen 
af tobak blandt unge. Den er udviklet i samarbejde 
med målgruppen og fokuserer på gode  
fællesskaber uden røg og tobak. 

Målgruppen er unge i Odense fra 7.-10. klasse i  
grundskolen til og med de videregående  
uddannelser. 

I kampagneperioder har alle skoler og uddannelser 
i byen mulighed for at deltage. Der er lokale 
events, hvor elever og studerende bl.a. kan deltage 
i konkurrencer. 

KysBedreOdense kører hele året på både Facebook 
og Instagram. Her findes bl.a. vigtig viden om  
tobak samt quizzer og konkurrencer. Her kan de 
unge altid kontakte os. Vi inddrager løbende  
målgruppen, justerer og gør mere af det, der virker. 
En positiv vinkel og humor vægtes højt. 

KysBedreOdense

@kysbedreodense

KysBedreOdense
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Sundhedsprofessionelle
I Røgfrit Odense samarbejder vi med OUH, byens  
praktiserende læger og det kommunale frontpersonale. 
Desuden samarbejder vi med byens fysio- og ergoterapeuter, 
kiropraktorer, tandlæger og apoteker med det formål at 
henvise borgere til STOP-forløb. 

Målet er, at alle borgere spørges ind til deres rygevaner vha. 
Very Brief Advice (VBA).

Dialog og henvisning til STOP-forløb kan være en effektiv 
måde at øge motivationen for et rygestop hos borgeren. 
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VERY BRIEF ADVICE (VBA) 
 Rådgiv om rygestop på 30 sekunder

Spørg: Spørg ind til borgerens rygestatus
Rådgiv: Fortæl borgeren, at der er 5 gange 
større chance for at blive røgfri ved hjælp af 
rådgivning kombineret med rygestopmedicin
Henvis: Hvis borgeren er interesseret 
i et rygestop henvises hertil og folder 
udleveres herom
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Bliv partner
Som partner i Røgfrit Odense bidrager I med:
•  At gå foran som rollemodel og være med til at forebygge,  
   at børn og unge begynder at ryge og bruge tobak
•  At støtte dem, der ønsker at stoppe, ved at sikre kendskab til 
   mulighederne for gratis rådgivning
•  At tage et socialt ansvar for, at rygning og tobak ikke er en del af det sociale samvær 

Gevinster ved at være partner i Røgfrit Odense: 
•  I får synlighed omkring partnerskabet udadtil og bliver rollemodel for andre
•  I viser, at I er klar til at tage et socialt ansvar, og at I vægter sundheden højt
•  I får råd og vejledning fra kompetente konsulenter ift. at skabe et tobaksfrit miljø
•  I får gratis STOP-forløb til dem, der ønsker at stoppe med at ryge eller bruge tobak
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”Vi er med i partnerskabet, 
fordi sundhed for os er et 

fælles ansvar”
- Rektor på gymnasium

 

”Vi er glade for i samarbejde 
med Odense Kommune at 

kunne gå forrest og vise, at 
cigaretter ikke behøver være 

en del af en god fest”

- Festivalarrangør

”Vi gør rigtig meget for at passe 
på hinanden og hjælpe hinanden i 

vores firma, så det er en helt naturlig 
del at tænke sundhed, og så er jeg 

oprigtigt bekymret for alle vores unge 
medarbejdere”

- Virksomhedsejer

"Jeg er rigtig glad for at vi er blevet 
partnere i Røgfrit Odense, for med 
dette partnerskab stadfæster vi en 
røgfri retning, som vi allerede har 

fulgt gennem mange år”

- Bestyrelsesformand i boligselskab

”Røgfrit Odense,  
det begynder hos hver eneste 

af os, individer såvel  
som skoler”

- Forstander på uddannelse



14 - Røgfrit Odense

Bliv tobaksfri
Borgere i Odense Kommune kan få gratis hjælp til at blive 
tobaksfri. Forløbene bygger på dialog og øvelser samt  
erfaringsudveksling i forbindelse med rygestoppet.  
Der starter løbende nye STOP-forløb. 

Som udgangspunkt består et forløb af 6 mødegange  
à ca. 2 timers varighed med 12-14 deltagere. 
 
Deltagerne er i alle aldre og med forskellige baggrunde, men 
dét man er fælles om er, at alle ønsker at blive fri for 
tobakken.

Røgfrit Odense

odense.dk/røgfritodense
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STOP-FORLØB PÅ MOBILEN

STOP-FORLØB TIL GRAVIDE
Forløbet er for 
gravide, og deres 
partner, som 
ønsker at blive 
tobaksfri og give 
sig selv og deres 
ufødte barn den 
bedste gave.

STOP-WEBINAR

STOP-FORLØB PÅ PARAPLYEN

STOPLINIEN 
tilbyder telefonisk 
rådgivning og 
med E-kvit 
eller XHALE er 
rygestoppet i 
gang, når app'en 
er hentet.

Et forløb hjemme 
fra stuen, hvor 
det er muligt at 
deltage online 
og blive fri for 
tobakken sammen 
med andre.

På værestedet 
Café Paraplyen 
tilbyder vi 
STOP-forløb for 
socialt udsatte og 
psykisk sårbare 
borgere.

STOP-FORLØB I GRUPPER
Gratis forløb 
til alle, der er 
bosat i Odense 
Kommune.  
Kan også afholdes 
ude i det fri.

STOP-FORLØB TIL UNGE
Der oprettes 
hold på skoler/
uddannelser 
efter behov. 
Forløbene foregår 
i skoletiden eller 
i forlængelse 
heraf.
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Gevinster 
For den enkelte: Der er flere gevinster at 
hente ved at blive røg- og tobaksfri. Helbreds-
gevinsterne er mange. Her kan nævnes bedre 
kredsløb og mere luft, bedre smags- og lugte-
sans og mindre hoste som blot nogle af dem. 
Der er også penge at spare, mere tid til andre 
ting og en følelse af frihed, da cigaretterne 
ikke længere har magten over én. 

For fællesskabet: Røgfri skole-/studietid og 
røgfri arbejdstid giver gevinster til fælles-
skabet. Det mindsker subkulturer, færre 
begynder at ryge og dem, der ryger, ryger 
mindre og nogen holder helt op. Det giver 
et sundere miljø at færdes i, en mere ens 
pausekultur og skolen/arbejdspladsen viser, 
at sundhed vægtes højt. 

Ofte stillede spørgsmål 
Er det ikke ens eget frie valg  
om man vil ryge?  
Jo. Det er det. I Røgfrit Odense hjælper vi 
dem, der ønsker at stoppe. Røgfri skole-/
studietid og røgfri arbejdstid gælder i skole-
tiden/arbejdsdagen. 

Hvorfor er det 
vigtigt?
Rygning er en af de vigtigste risikofaktorer 
for folkesundheden. Der er meget at vinde 
både for den enkelte og for fællesskabet ved 
at forebygge brugen af tobak og hjælpe dem, 
der ønsker at stoppe. Studier viser, at langt 
størstedelen af alle, der ryger, faktisk har et 
ønske om at lægge tobakken på hylden. 
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Om man ryger før eller efter er op til en selv. 
Det er en hjælp til dem, der gerne vil stoppe 
eller sætte deres forbrug ned, og det gør, 
at færre fristes til at begynde. Det handler 
om rammerne i skole-/arbejdstiden – ikke i 
fritiden. 

Hvad bliver det næste? At man ikke må spise 
et stykke fredagskage?  
Nej. Rygning er den største forebyggelige 
risikofaktor. Det kan hvert år relateres til 
13.600 dødsfald i Danmark. Nedenfor sam-
menlignes rygning med andre risikofaktorer: 

Er det overhovedet et problem? 
Hver uge er der på landsplan 280 unge, der 
begynder at ryge. Det svarer til 9 unge i 
Odense. Hvis ikke der gøres noget, får vi en 
meget syg generation. Rygning smitter, og vi 
er alle rollemodeller. 

Nytter det overhovedet? 
Ja. Studier viser, at færre begynder at ryge 
ved indførelse af røgfri skoletid, og at dem, 
der allerede røg, ryger mindre. Uddannelser 
oplever hverken mindre optag eller større 
frafald. Tværtimod. 

Ekstra dødsfald i Danmark relateret til 
risikofaktorer (årligt antal)

Sundhedsstyrelsen, Sygdomsbyrden i Danmark - risikofaktorer (2016)
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odense.dk/røgfritodense

Røgfrit Odense og KysBedreOdense

@kysbedreodense

24 43 45 05

rygestop@odense.dk

Vi glæder os til samarbejdet! 




