
Velkommen i 
Forebyggelsescentret 

Temamøde i Tobaksgruppen 6. november 2013 

Emne: Rekruttering  



Hvis du vil se hvad vi laver i Forebyggelsescentret  

– så Like os på 

Facebook Gladsaxe Kommunes Forebyggelsescenter 



Dagsorden 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Fælles kapacitetsopbygning 

•kl. 10.00 - 10.25  Velkomst, gennemgang af dagens program og  nyt fra SBNs bestryrrelse om netværkets  
  strategiske satsninger for 2014 v. Hanna Vestenaa 

•kl. 10.25 - 11.10   Rygestopbasen, hvad kan de og hvad vi bruge dem til? 
                                               v. Niels  , Rygestopbasen 

•kl. 11.15 - 12.00  Intro til Rsiden.dk og status for rekrutteringsgruppen  
                                             v. KB og rekrutteringsgruppen 
 
 
•12.00 – 12.30 FROKOST 
                                                 
•kl. 12.30 - 13.30  Hvordan og hvad kan vi bruge STOPLINIEN til? 
                                              v. Lene Krusaa, STOPLINIEN 

       
•13.00-13.30  Anvendelse af STOPLINIEN – et praksis eksempel 
                                                v. Mie Møller Nielsen, Gladsaxe Kommune 
Diskussionspunkter 
•kl. 13.30 – 14.15               Gruppearbejde – v. Mette Gry Münchow Danmarks Lungeforening 
                                             Hvordan arbejder I med rekruttering? Hvordan kan vi blive bedre?  
                                             Hvad skal der til? Hvad mangler vi? 
                                             Brug bl.a. Forebyggelsespakker, loven om røgfrie kommuner 
                                             samt 10. skridt. 
kl. 14.15 – 14.40                Diskussion 
                                              Grupperne giver deres bud på det der er blevet arbejdet med under  
                                              gruppearbejdet. 
 

 



 
 Anvendelse af STOPLINIEN  

- en sand fortælling fra en rigtig 
kommune  

v. Mie Møller Nielsen, Gladsaxe Kommune  



  Der var engang en helt almindelige kommune 
den havde en masse dejlige borgere.  
Desværre var der mange af borgerne der var 
rigtig glade for at ryge.  
 
I kommunen inviterede man borgerne til 
rygestoptrylleshow – men der var ikke mange 
der ville komme – heller ikke selvom 
kommunen lovede dem evig sundhed.  
Kommunen var meget fortvivlet for….. 

 





Der var engang…. 

• Hvor vi havde mange borgere på vores hold 

• Hvor vi ikke behøvede at annoncere efter 
borgerne 

• Hvor det var de ressource stærke borgere der 
røg 
 
…men det følelses som et sted i et land langt 
langt borte … 



…og hvordan ser det ud nu? 

• Vi har 65.000 borgere og i 2010 var der 9.200 
af dem der røg 

• I 2012 have vi 9 hold med gennemsnitlig 12 
pr. hold – i 2013 er det noget mindre 

• Vores årlige budget er på omkring 80.000 kr. 
 
… men vi vil have mere trylleri og sort sort 
nummer… 

 



…..så hvad gør vi nu? 

• Ser på hvad vi plejer at gøre 

• Ser på hvad andre gør - med succes 

• Ser på hvilke muligheder vi har 
 

 og så får vi politikerne til at bevillige penge! 

 

…nu kan det store og nye trylleshow begynde… 

 

 

 



Velkomme i  
Cirkus Gladsaxe 

Rygestopkampagne 



Vision med kampagnen  

• Det skal være nemt for borgerne at tilmelde 
sig 

• Det skal være nemt for frontpersonale at 
tilmelde borgere og hjælpe borgerne videre  

• Vi vil fokusere på den positive effekt af 
rygestop 



Mål for kampagnen  

• At oprette 4-6 kurser flere 

• At flere borgere holder op med at ryge 
(ingen krav til antal – bare flere end nu) 

• At ”uddanne” frontpersonale til at varetage 
første kontakt med den rygende borger 



Helt konkret  

• Bevilling på 116.905 kr. 
- annoncering 
- trykt materiale 
- uddannelse 
- flere kurser/forløb 
 
Periode: start dec. 2013 – ultimo jan. 2014 
 
  kurserne løber over hele 2014 



Helt konkret fortsat… 
• Annoncering på alle mulige flader 

- facebook målrettede annoncer og den gode 
historie  
- Lokale presse halvsides 
- Hjemmeside 
- infoboard – lokale tv-skærme 

• Informationsbrev til virksomhedder 
 
 



Helt konkret fortsat 

• ”uddannelse” af frontpersonale 
- praksispersonale, sundhedsplejen og 
rusmiddelspersonale 

• Gader og stræder event 
nu med kaffe og balloner 

• Event i lokalafdelinger i boligområder 

• Plakater på busstopsteder 

 







Hvad med STOPLINIEN ? 
• Den lette indgang for borgerne 

- professionel hjælp - med det samme 

- det rette tilbud - med det samme 

- større diversitet i tilbud 

• Den lette adgang for frontpersonale 

- gør kommunikationen lettere 

• Til virksomheder 

- informere om medarbejdernes mulighed for, 

 at søge viden om rygestop i deres egen kommune 

 



Kopier når det virker… 

• Hvordan får vi budskabet ud? 
- Lærer af København – hold det enkelt 

• Gavekort 
- et redskab til frontpersonale 
- et budskab om at hjælpe andre en dig selv 

 



Med kampagnen ønsker vi… 

• At skabe synlighed om vores rygestoptilbud 

• Afprøve nye vinkler visuelle midler 

• At lette indgangen til vores tilbud via STOPLINIEN 

• At kunne tilbyde borgerne/medarbejdere mere 
differentieret rygestop vha. STOPLINIEN 

• At nå bredt ud til alle borgere 

• At ikke rygende borgere vil hjælpe os, med at 
hjælpe en rygende borgere 









Tak for opmærksomheden 
og så er der måske tid til 

spørgsmål 



Kommende møder 2014 

• April ?(start) – Ringsted 

• Juni 17.-18 – Knudshoved Kursuscenter 

• Oktober  9. – Silkeborg 

• December 3. – Holbæk 
 
Kom gerne med emner til temamøder ect. 



Tak for i år og tak for et godt 
samarbejde igen ! 

 
Vi ses i 2014 


