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Handleplan for partnerskabet for tobaksfri 

ungdomsuddannelser 

 

Handleplanen er et vedlæg til partnerskabsaftalen for tobaksfri 

ungdomsuddannelser. Handleplanen beskriver den tidlige foranalyse, 

plan for implementering, drift og økonomi samt monitorering af 

indsatsen. Med partnerskabet samles de mange ressourcer på 

tobaksområdet og der bygges ovenpå eksisterende indsatser.  

 

Foranalyse: 

Sundhedsaftalesekretariatet i Region Midtjylland og de 19 midtjyske 

kommuner har gennemført en foranalyse blandt ungdomsuddannelser 

og kommuner i regionen, som baggrund for forslag til et partnerskab 

om tobaksfri ungdomsuddannelser. 

Formålet med analysen var at undersøge status for 

tobaksforebyggelse på ungdomsuddannelserne, interessen for et 

partnerskab, samt hvilke muligheder og barrierer der kan peges på i 

forbindelse med et partnerskab.  

 

Resultater 

Mange ungdomsuddannelser har implementeret tobaksfri skoletid 

eller er på vej med det – og ser i høj grad forebyggelse af tobak som 

en vigtig og relevant dagsorden for dem. Ungdomsuddannelser og 

kommuner ser positivt på initiativet om et partnerskab. 

 

Ungdomsuddannelser og kommuner ser muligheder i: 

Dato 04-11-2020  

 

1-31-72-144-20 

 

Side 1 



 

 

Side 2 

• at skabe en fælles vision på området, så alle ungdomsuddannelser har samme holdning 

til tobak og eventuel fælles sanktionstrappe 

• at inspirere og lære af hinanden – alle skal ikke opfinde den dybe tallerken  

• at samarbejde med organisationer, der har viden om tobaks virkning på kroppen 

• at tilbyde udvalgte lærere at komme på kurset ”Korte samtaler med unge” 

 

Ungdomsuddannelser og kommuner ser udfordringer i: 

• at fastholde den gode relation til eleverne, hvis lærerne også skal agere ”politimand” 

• den praktiske håndhævelse af lovgivningen 

• at få hele medarbejderstaben med – nogle steder er der mange lærere, der ryger 

 

Plan for implementering 

Partnerskabet og den bagvedliggende økonomi afventer godkendelse i 

sundhedskoordinationsudvalget i december 2020. Når partnerskabet er godkendt, bliver 

ungdomsuddannelserne i Region Midtjylland inviteret ind som partnere. Hertil vil kommunerne 

aktivt være med til at understøtte, at ungdomsuddannelserne inviteres ind i partnerskabet. 

Partnerskabsaftalen er ikke tidsbegrænset og vil være gældende indtil andet besluttes. 

 

 

• planlægges til afholdelse i februar 2021 

• alle ungdomsuddannelser i Region Midtjylland inviteres

• er den officielle lancering af partnerskabet, hvor netværk etableres på 
tværs af aktørerne. 

• skal formidle vigtigheden af en indsats for at forebygge tobaksbrug 
blandt unge, og stille skarpt på hvordan partnerskabet understøtter 
ungdomsuddannelserne med at implementere tobaksfri skoletid

Kick-off 
arrangement

• ved indmeldelse tilbydes ungdomsuddannelserne en pakke med 
materialer, viden og hjælp til implementeringsprocessen. 

• ungdomsuddannelserne kontaktes i forbindelse med indmeldelse for at 
afklare, hvordan vi i samarbejde kan arbejde for en fremtid uden tobak.

• kvartalsvis udsendes nyhedsbreve til partnerskabets medlemmer, med 
seneste viden, informationer på området og erfaringer fra medlemmer af 
partnerskabet. 

• understøtte den løbende netværksudvikling i partnerskabet.

Implementering

• foregår løbende og i fællesskab mellem partnerne

• skal understøtte implementeringen af tobaksfri skoletid

• skal måle effekterne af implementering af tobaksfri skoletid

• skal bruges som redskab til at udvikle partnerskabet 

Monitorering



 

 

Side 3 

Drift og økonomi 

En succesfuld implementering og drift af partnerskabet kræver en målrettet indsats, hvor der 

afsættes tid og økonomi til at løfte opgaverne. Til at varetage en del af driften af partnerskabet 

gøres brug af en studentermedhjælp. Det forventes, at der skal anvendes ca. 10 timer om 

ugen. Der afsættes 100.000 kr. i Beredskabspuljen pr år i 3 år til at finansiere udgifter i 

forbindelse med drift af partnerskabet.  

 

Driftsopgaverne i partnerskabet er bl.a.: 

 

 Løbende opdatering af partnerskabslisten. 

 Kvartalsvise nyhedsbreve, som skal formuleres og distribueres.  

 Drift og opdatering af hjemmesiden "Partnerskab om tobaksfri ungdomsuddannelser". 

 Administrativt arbejde såsom håndtering af telefon og mail. 

 Kommunikation og presse – Forventeligt mest i opstartsfasen og i forbindelse med 

mærkedage. 

 Håndtering og planlægning af økonomi 

 Udarbejdelse og opdatering af spørgeskema til monitorering og evaluering af indsatsen. 

 Løbende opfølgning og sparring med ungdomsuddannelserne om partnerskabets 

indhold 

 Koordinering mellem partnerskabets medlemmer ved behov 

 Planlægning og afholdelse af netværksmøder 

 Kortlægning af status for rygepolitik på ungdomsuddannelserne  

 Understøtte udviklingen af netværket i partnerskabet  

 

Der sigtes mod at partnerskabet med tiden udvides til at understøtte andre målgrupper end 

ungdomsuddannelserne, hvilket indebærer flere driftsmæssige opgaver. 

Ungdomsuddannelserne forpligtes ikke på økonomi, hverken som en del partnerskabsaftalen, 

implementeringen, eller vedligeholdelse af indsatsen.  

 

Monitorering: 

Indsatsen bliver monitoreret således, at der foretages en baseline-måling ved indmelding i 

partnerskabet. Herefter vil der blive fulgt op på nedstående parametre, således at første 

monitorering finder sted ved skoleårets start i august 2021 og igen ved skoleårets afslutning i 

juli 2022.  

 

Der vil blive målt på følgende parametre i monitoreringen: 

 Hvilke ungdomsuddannelser er blevet røgfri og/eller tobaksfri?  

 Andel af eleverne på ungdomsuddannelserne, som gennemfører et tobaksstopforløb.  



 

 

Side 4 

 Andel af medarbejderne på ungdomsuddannelserne, som gennemfører et 

tobaksstopforløb.  

 Antal besøgende på hjemmesiden "Partnerskab om tobaksfri ungdomsuddannelser".  

 Andel af besøgende som genbesøger hjemmesiden "Partnerskab om tobaksfri 

ungdomsuddannelser".  

 

Styregruppe: 

Der nedsættes en styregruppe for partnerskabet. Styregruppen udgøres af repræsentanter fra 

ungdomsuddannelserne i Region Midtjylland, Kræftens Bekæmpelse, de midtjyske kommuner 

og Region Midtjylland. Kommissorium for styregruppen udarbejdes særskilt. 


