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Kære Amalie Sophie Jantzen
Sundhedsstyrelsen kan og ønsker ikke at deltage i denne undersøgelse som gennemføres på vegne af
tobaksindustrien. Jeg kan henlede opmærksomheden på Rammekonventionen om tobakskontrol §5.3
(https://www.retsinformation.dk/eli/ltc/2005/43#K5).
For at sikre fuld gennemsigtighed i al kommunikation mellem Sundhedsstyrelsen og tobaksindustrien inkl. de som
agerer på deres vegne, vil din mail og Sundhedsstyrelsens svar offentliggøres på Sundhedsstyrelsens hjemmeside
(https://www.sst.dk/da/Viden/Tobak/Lovgivning/Sundhedsstyrelsen‐og‐tobaksindustrien).
Mvh
Niels Sandø
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Kære Niels,
Holm Kommunikation er i gang med at gennemføre en undersøgelse om, hvordan Danmark bliver
røgfrit. Undersøgelsen har til formål at få mere viden om og indsigt i, hvordan væsentlige aktører, som dig, vurderer
mulighederne for at gøre Danmark røgfrit, herunder hvilke udfordringer, der kan være.
Som en del af undersøgelsen vil vi gerne invitere dig til et interview om den nuværende rygepolitik, alternative
nikotinprodukter samt hvilke typer af øvrige tiltag, du mener, vi kan overveje at tage i brug i Danmark. Vi vil
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derudover gerne interviewe dig om, hvilke kilder, undersøgelser og forskning, som du tillægger betydning for dine
holdninger m.v.
Dit bidrag vil være en stor hjælp for os. Vi forventer, at interviewet vil vare 20 ‐ 30 minutter, og det kan afholdes
både fysisk, virtuelt eller telefonisk alt efter, hvad du foretrækker.
Du vil være anonym i undersøgelsen ‐ med mindre, vi aftaler andet. Holm gennemfører undersøgelsen på vegne af
Philip Morris International, men Philip Morris International har ikke indflydelse på konklusionerne af undersøgelsen.
Vi ser frem til at høre fra dig og håber på, at du har mulig for at deltage. Har du i øvrigt spørgsmål eller andet, er du
mere end velkommen til at kontakte mig

Med venlig hilsen / Kind regards
Amalie Thal Jantzen
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