
 

 

 

Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg har den 3. juli 2017 stillet følgende spørgsmål 

nr. 1022 (Alm. del) til sundhedsministeren, som hermed besvares.  Spørgsmålet er 

stillet efter ønske fra Flemming Møller Mortensen (S). 

 

Spørgsmål nr. 1022:  

”Ministeren bedes i forlængelse af ministeriets besvarelse af alm. del spørgs- 

mål 629, 770 og 800 (2016-17) redegøre for, hvor mange færre rygere der vil- 

le være i Danmark som helhed og særskilt for grupperne under hhv. 18 år og 

15 år, hvis man indførte neutrale cigaretpakker i Danmark.” 

 

Svar: 

Som det fremgår af svar på SUU alm. del spørgsmål 629 af 4. april, bestilte det au-

stralske sundhedsministerium i forlængelse af indførelsen af standardiserede pakker 

en analyse med henblik på at vurdere den særskilte effekt af dette tiltag. I analysen 

opstilles en model, hvor man via historiske data estimerer, hvor stor effekt både be-

folkningssammensætning, tendensen over tid og f.eks. prisstigninger og kampagner 

har på rygeprævalensen. Som det også fremgår af svaret på spørgsmål 629, vil der i 

forbindelse med denne type modellering altid være den usikkerhed, at der kan være 

faktorer, som ikke er med, eller hvis virkning er anderledes end forudsat. Dertil kom-

mer, at analysen er udarbejdet specifikt for Australien og således ikke umiddelbart 

kan overføres til danske forhold.  

 

Til besvarelsen af spm. nr. 1022 har ministeriet indhentet bidrag fra Sundhedsstyrel-

sen, der oplyser, at der ifølge Danmarks Statistik i 4. kvartal 2016 var 4.784.155 ind-

byggere i Danmark i aldersgruppen 15+ år. Med en rygeprævalens på 21,1 procent 

svarer det til, at 1.009.457 personer i Danmark røg i 2016. Rygeprævalensen er base-

ret på den danske afgrænsning af ”rygere”, da Sundhedstyrelsen vurderer, at det i 
denne sammenhæng vil være mest retvisende at medtage det samlede antal rygere, 

herunder lejlighedsrygere. 

 

Sundhedsstyrelsen estimerer endvidere - under antagelse af, at indførelse af standar-

diserede cigaretpakker har samme effekt på rygeprævalensen i Danmark som i Au-

stralien og med forbehold for ovenstående model-usikkerhed - at rygeprævalensen i 

2016 ville have været 20,55 procent, såfremt standardiserede cigaretpakker var ind-

ført før 2016 i Danmark. Det svarer ifølge Sundhedsstyrelsen til, at der i Danmark ville 

have været 26.313 færre rygere i aldersgruppen 15+ år. 

 

Den australske analyse er ikke udspecificeret på aldersgrupper i befolkningen. Ifølge 

Sundhedsstyrelsen er det derfor ikke muligt at estimere, hvor mange færre rygere,  
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Side 2 

der vil være i aldersgrupperne ”under 18 år” og ”under 15 år”, hvis standardiserede 
pakker blev indført i Danmark. 

 

 

   

 

Med venlig hilsen 

 

 

 

 

 

Ellen Trane Nørby      /      Rikke Skaarup Schjødt 

 


