Kræftplan IV konference
Organisationen ”Tobaksindustrien” (v. Jens Hennild) deltog ved Kræftplan IV konferencen onsdag d. 31.
januar 2018, som Sundhedsstyrelsen afholdt.
Jens Hennild deltog bla. i Workshop 1: ”Forebyggelse”, hvor rygning var temaet. Deltagerne var placeret
ved gruppeborde, og ved et tilfælde kom Hanne Vibjerg (SST) og Nina Krogh Larsen (SST) til at sidde ved
bord med Jens Hennild.
Jette Jul Bruun bød velkommen til workshoppen og gjorde klart for alle, at TI deltog.
Efter oplæggene var der tid til refleksion ved gruppebordene. Jens Hennild, TI, tog ordet og fremførte, at
det er ukorrekt, at der er en stigning i antallet af unge, der begynder at ryge. Han refererede til Danskernes
Rygevaner 2017 som kilde. Nina Krogh Larsen (SST) som er ansvarlig for Danskernes Rygevaner i
Sundhedsstyrelsen, gjorde det klart for deltagerne omkring bordet, at Danskernes Rygevaner ikke kan
bruges til at drage konklusioner om adfærd i den yngste aldersgruppe, da der er for få deltagere og dermed
for stor usikkerhed på estimatet.
I plenum, efter grupperefleksionen, tog Jens Hennild ordet og benyttede lejligheden til at fremføre, at
strukturel forebyggelse ikke virker. Hans påstand gav ikke anledning til diskussion. Dog omhandlede
enkelte kommentarer i andre indlæg afvisning af den påstand.
Efter workshoppen, i sidste kaffepause, henvendte Jens Henild (TI), sig til Søren Brostrøm, Direktør for
Sundhedsstyrelsen. Søren Brostrøms referat af mødet er følgende.
”Da vi aldrig har truffet hinanden før, og jeg ikke vidste hvem han var, gav vi hånd, han introducerede sig,
og overrakte visitkort som jeg tog imod. Da han herefter initierede samtale om tobak og forebyggelse
afslog jeg og svarede gentagne gange, at både jeg og Sundhedsstyrelsen følger rammekonventionens
bestemmelser, som ikke tillader dialog mellem myndigheder og tobaksindustri om sundhedsfremme mv. Da
han indvendte, at regler kan fortolkes osv. svarede jeg, at både jeg selv og hele Sundhedsstyrelsen er
fuldstændigt afklarede i vores forståelse af rammekonventionens bestemmelser. Han havde et par andre
bemærkninger omkring bl.a. ministerinvolvering og min ansættelseskontrakt, som jeg svarede at jeg ikke
rigtigt kunne se var relevante.”
Find programmet for konferencen her

