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Sammen skaper vi håp:

Kreftforeningen vil bidra 
til at flere unngår å få kreft.



Hvordan stimulere til 
helsefremmende livsstil - tobakk
� Forebygging eller helsefremming?
� Hva er en helsefremmende livsstil? Og hva er 

forebygging?
� Å spise fem om dagen?
� Ikke røyke?
� Ikke drikke – alkohol…?
� Trene en halv time hver dag?

Forebygging

Helsefremming



Norsk tobakkspolitikk

� Formell historie på snart 40 år – opprettelsen av 
statens tobakksskaderåd, tidlig 70-tall

� Andel røykere den gang ca: 52% blant menn, og ca 
36% hos kvinner

� I dag er andelen dagligrøykere på 21%, blant menn 
og kvinner

� Siste ”store” inngripen i dagligrøykere sitt liv var 
med ”Røykeloven i 2004



Mamma! Hvorfor….

� Er det lov å selge og drikke alkohol når folk blir så
dumme av det? (sitat storesøster – 9 år)

� Selger butikkene snus og røyk – hvis det er farlig?  
Det står  til og med på pakkene at røyking 
dreper?(sitat storesøster)

� Selges det våpen? (sitat lillebror – 7 år)….



Hva som er realiteten om 40 år vet 
vi ikke…

� I mellomtiden må det jobbes strategisk og målrettet
for å begrense bruken av skadelige produkter         
(= forebygging), og fremme bruken av sunne 
produkter/tiltak (helsefremming)

� Hva gjør Kreftforeningen innenfor tobakksfeltet?

� Snus- og røykfri skoletid
� Rekruttering og opplæring av eksterne 

røykesluttveiledere i bedrift – påvirkning til 
tobakksfritt arbeidsliv



Hvorfor Snus- og røykfri skoletid?

� Kreftforeningens strategi:
� Sentral målgruppe: barn og ungdom
� Sentrale arenaer: barnehager og skoler 
� Sentralt tema: tobakk

� Majoriteten av ungdom i Norge i dag går på
videregående skole 

� Videregående skole er en av de største 
rekrutteringsarenaene



� Opprettholde ”trykket” innenfor 
tobakksforebyggende arbeid  - unngå at den 
positive trenden snur (jfr arbeidet til 
tobakksskaderådet)

� Andelen snusbrukere blant ungdom har økt 
dramatisk  – stoppe/snu trenden
� Per i dag få restriksjoner i Norge



Argumenter for Snus- og røykfri 
skoletid

� Forhindre nyrekruttering og redusere snusing og røyking 

� Videregående skoler som forbyr røyking i skoletiden, har klart færre 
røykere enn skoler hvor det er tillatt å røyke i eller utenfor 
skolegården

� Dagens ordning fungerer ikke godt nok

� Ungdom som røyker daglig, har høyere sykefravær og større plager 
enn ungdom som ikke røyker 

� Det er lettere å få elever til å følge reglementet når det også gjelder 
for lærere og andre ansatte

� Det er sammenheng mellom læreres synlige røyking og elevers 
risiko for å bli røykere – særlig hvis lærerne røyker sammen med 
elevene

� Elever oppgir at røyke- og snuspress er av den typen press det er 
vanskeligst å bli kvitt og stå i mot. 



Hva er målet vårt med dette 
arbeidet?

� Politisk vedtak som forbyr elever og ansatte å bruke 
tobakk i skoletiden/arbeidstiden



Hvorfor politisk vedtak?

� Det er universelt – når alle
� Universelle tiltak gir langt større utslag på folkehelsestatistikk enn 

frittstående enkelttiltak
� Det er mer effektivt –

� streng tobakkspolitikk på arbeidsplasser har vist langt mer 
effekt enn liberale regler

� Tids- og økonomisk besparende sammenlignet med 
holdningsskapende arbeid

� Forankres bedre  - ikke avhengig av ildsjeler
� Undersøkelse har vist at rektorer heller vil ha et politisk vedtak 

enn å avgjøre selv hvilke regler som gjelder
� Signaleffekt langt større enn dersom man bare oppfordrer til 

tobakksfrihet
� Holdningsskapende i seg selv – jfr røykeloven



Hva er argumentet for

� Å opprettholde dagens ordning?



Hva har Kreftforeningen gjort så
langt?
� Alle fylkeskommuner i landet har blitt kontaktet
� Vi har hatt møte med administrasjonen og fremmet  

ønske om politisk vedtak
� Kronikker og medieoppslag
� Informasjon om prosjektet i ulike fora 
� Informert ungdommens fylkesting
� Kontakt og dialog med folkehelserådgivere i 

fylkeskommunene og hos fylkesmenn i landet
� Purring og purring….
� Videre: Informere utdanningsforbundet om arbeidet 

vårt – komme i dialog
� Stille i debatter eller på relevante arenaer for å

presentere prosjektet



Hvilke andre strategiske tiltak kan benyttes 
innenfor tobakksforebyggende arbeid?

� Tobakksfritt arbeidsliv – flere og flere kommuner og 
arbeidsplasser i Norge har innført dette i ulik grad

� Tobakksfri idrettsarena

� Barnehage- og grunnskoleansatte  - hvordan er 
regelverket der?

� Prispolitikk og advarsler

� Aldersgrense

� Flere?



Takk for oppmerksomheten!


