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81 % har svaret!  
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kommuner gennemført nogen svar ikke besvaret 



Hvordan har du oplevet rekruttering til rygestop  
inden for de sidste fem år? 

 



52 % har haft stabil eller faldende tilmelding til 

rygestopaktiviteter 

Har I haft et fald i antal afholdte rygestopkurser? 

 

• Stabilt antal gruppekurser, og en del flere individuelle forløb 

 

• Må aflyse eller sammenlægge kurser pga. for få deltagere. Har deltaget ved messer og i Centre, 

talt med mange, men de melder sig ikke efterfølgende 

 

• Forstærket indsats med 3 medarbejdere, har givet stabilt antal afholdte rygestopkurser, men 

antallet af tilmeldinger til kurserne er steget 

 

• Har brugt flere ressourcer på Satspuljeprojektet Rygning Skod det Nu, og har derfor ikke være 

proaktiv i samme grad som tidligere 

 

• Samme antal hold, men færre deltagere 

 

• Vi kunne godt have flere hold, men har ikke prioriteret det. Kunne godt være mere aktive i 

rekrutteringen og fylde flere hold, men dette er et spørgsmål om økonomi 

 



Har I ændret rekrutteringsstrategi? 

På hvilken måde har I ændret rekrutteringsstrategi? 

 

Deltagelse i Satspuljeprojekter og Nationale kampagner 

 

Lancerer rygestoptilbud ved Stoplinjen og e-kvit 

 

Brug af sociale medier og Kommunens Facebook side 

 

Har lavet en kommunikationsplan 

 

Mere ude på gaden og tale med folk, men det har ikke fået flere til at melde sig 

 

Udringning i boligområde til efteråret 

 

Vi kører nu selv tilbuddet, hvor det før var lagt ud til byens apoteker 

 

Arbejder målrettet med indsatser, de steder hvor rygerne er - mere proaktive ift. at møde borgere nær deres bopæl 



          Har I afprøvet nye metoder til rygestop? 

Hvilke metoder har I prøvet? 

 
Rygestopcafe og rygestop m. motion og det har pt. forår 2015 været en succes 

 

Målrettet rekruttering i et område i samarbejde med Stoplinien  og Rygestop i naturen for medarbejdere i kommunen 

 

Kom og Kvit er kommet til indenfor de sidste 5 år. 

 

Kampagne digitalt rygestop 

 

VBA 

 

På nogle af holdene lægger vi motion ind. Og overordnet bruger vi redskaber fra Robusthed.dk i august 2015 starter 

vi rygestopcafe og rygestop i det fri 

 

Kom og Kvit rygestop hos erhvervsdrivende  

 

Tobaksforebyggende snakke i lokalområder 

 

Proaktive metode i samarbejde med Stoplinjen. Har tidligere prøvet at rekruttere til rygestop i naturen uden held. 



 

48 % har haft et stigende antal tilmeldinger 

Årsagen:  

• Tilskud til rygestopmedicin/nikotinerstatning 

• Særligt fokus på de unge i kommunen 

• Øget national og kommunal fokus på området  

• Nemt for borgeren at komme i kontakt med de kommunale tilbud 

• Forskellige tilbud til borgernes forskellige ønsker 

• Information af samarbejdspartnere 

• Kom og kvit 

• Intensiveret og systematisk markedsføring 

• Øget tilgængelighed – rygestoptilbud flere steder i kommunen 

• Storrygerprojekt  

• Røgfri arbejdstid i kommunen 

• Annoncering 

• Forstærkning af indsatsen i kraft af flere medarbejdere og fleksible rygestoprådgivere 

• Løbende optag 

• Proaktiv rekruttering 
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