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Partnerskabsaftale for tobaksfri ungdomsuddannelser 

 

Partnerskab for tobaksfri ungdomsuddannelser (partnerskabet) er et 

frivilligt partnerskab mellem ungdomsuddannelser og FGU skoler i 

Region Midtjylland, midtjyske kommuner, Region Midtjylland og 

Kræftens Bekæmpelse. Partnerskabet samler de eksisterende 

ressourcer på området og bygger ovenpå igangværende indsatser.  

 

Sundhedskoordinationsudvalget i Region Midtjylland har taget initiativ 

til partnerskabet for at understøtte implementeringen af tobaksfri 

skoletid på regionens ungdomsuddannelser. Partnerne i aftalen vil 

målrettet  samarbejde om en fremtid, hvor ingen unge er afhængige 

af tobak.  

 

Ved at skabe fælles fokus, erfaringsudveksle, samle ressourcerne og 

styrke vidensniveauet på tværs af ungdomsuddannelser, kommuner 

og region, vil partnerskabet samarbejde om en tobaksfri generation i 

Midtjylland. Det vil partnerskabet gøre ved at gøre det nemmere at 

sige nej til tobak på de midtjyske ungdomsuddannelser samtidig 

med, at vi styrker muligheden for at unge kan blive tobaks- og 

nikotinfri.  
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Side 1 



 

 

Side 2 

ungdomsuddannelser vil vi understøtte, at alle ungdomsuddannelser i Region Midtjylland får 

succes med implementering af tobaksfri skoletid. Det vil vi ud fra en fælles vision om en 

fremtid uden tobak. 

 

Baggrund 

Rygning er den forebyggelige enkeltfaktor, der har størst indflydelse på folkesundheden. 

Alligevel starter 40 børn og unge med at ryge hver dag. Og andelen af unge der ryger, stiger 

markant ved overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse. 14 % af de 16-24 årige 

midtjyder ryger dagligt, mens 12 % er lejlighedsrygere. 77 % af dagligrygerne ønsker 

endvidere hjælp til at stoppe (Hvordan har du det? 2017). Mange unge er også begyndt at 

benytte andre former for tobak end cigaretter (fx snus og skrå), og det anslås, at 21% af 

gymnasie- og 18% af erhvervsskoleelever, benytter snus eller skrå lejlighedsvis eller til 

hverdag (Kræftens Bekæmpelse 2019).  

 

Forebyggelse af rygning samt tobaks- og nikotinafhængighed er derfor også et prioriteret 

indsatsområde i Region Midtjylland og de midtjyske kommuners fælles sundhedsaftale. 

 

For at sikre, at den forventede lovgivning får en reel effekt på børn og unges brug af tobak, vil 

vi med et partnerskab om tobaksfri ungdomsuddannelser samle kræfterne og sammen sikre en 

god implementering af tobaksfri skoletid på ungdomsuddannelserne.  

 

Mål 

Målet med partnerskabsaftalen er følgende: 

 At alle Region Midtjyllands ungdomsuddannelser bliver tobaksfri 

 At 75% af ungdomsuddannelser og FGU'er i Region Midtjylland tilslutter sig 

partnerskabet og dets visioner 

  

 At partnerskabet på sigt udvides med andre målgrupper 

 At understøtte et samfund, hvor ingen børn og unge ryger og hvor max 5 % af den 

voksne befolkning ryger.   

 At samarbejde om en tobaksfri generation i Region Midtjylland. 

 

Om partnerskabet 

Partnerskabet skal være omdrejningspunktet for samarbejdet om en tobaksfri fremtid i Region 

Midtjylland. Ved at samle kræfterne i regionen, og skabe en fælles vision, så kan vi sammen 

skabe en tobaksfri generation i fremtiden. Partnerskabets værdi skabes igennem:  



 

 

Side 3 

 

• En fælles vision med ønsket om en tobaksfri fremtid 

• Gensidig videndeling og erfaringsudvikling i partnerskabet 

• Netværk med inspiration og sparring vedrørende implementering af tobaksfri skoletid 

• Materiale med inspiration til at arbejde med tobaksfri skoletid 

• Hjemmeside som samler partnerskabets ressourcer 

 

Som en del af partnerskabet så forpligter man sig til, at indgå i et fagligt fællesskab med en 

fælles vision om en tobaksfri fremtid. Partnerskabet favner bredt, hvilket betyder, at der er 

plads til alle i partnerskabet, uanset hvordan man arbejder med tobaksforebyggelse, eller hvor 

man specifikt befinder sig i implementeringsprocessen. 

 

Partnerskabet… 

• respekterer, at ungdomsuddannelserne og kommunerne er forskellige steder i forhold 

til implementering af tobaksfri skoletid – også i forhold til succes med 

implementeringen.  

• skaber et fællesskab om en platform til at dele gode eksempler og lade sig inspirere. 

• har til formål at understøtte implementering af den forventede lovgivningen om 

tobaksfri skoletid, så vi sammen får succes med at nå målet om en tobaksfri 

generation.  

 

Der nedsættes en styregruppe for partnerskabet med repræsentanter fra 

ungdomsuddannelserne i Region Midtjylland, Kræftens Bekæmpelse, de midtjyske kommuner 

og Region Midtjylland. Styregruppen har det overordnede ansvar for partnerskabet og har til 

opgave at sikre partnerskabets udbredelse og løbende udvikling. Der laves særskilt 

kommissorium for styregruppen. Driften af partnerskabet varetages af projektmedarbejder 

som ansættes til formålet. 

 

Evaluering: 

Partnerskabet evalueres, første gang ultimo 2021, herefter årligt. Der evalueres på de 

fastsatte mål i aftalen og graden af målopfyldelse. Formålet med evalueringerne er at sikre, at 

partnerskabet har den ønskede effekt. Derfor kan det også blive aktuelt at justere 

partnerskabet på baggrund af evalueringerne.  


