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Punkter 

1. Reaktive samtaler 

2. Rygestopbasen – opfølgningssamtaler 

3. Rsiden - tilmeldingssted til kurser 

4. Uopfordret rekruttering via telefon 

5. Rådgivningsforløb 

6. Materialer - Besøg 

7. Nyeste tiltag 



Reaktive samtaler 

• 53% kvinder/47% mænd 

• 30% kommer via sms 

• 24% fik tilsendt materialer ifbm. samtalen 

• 12% bor sammen med en ryger 

• 52% forberedelse/23% fastholdelse/6% kursus 

• Alle aldersgrupper – 7% under 19 år 

• Over halvdelen er kortuddannede 



Forebyggelsespakken – tobak 
 (Pejlemærke: mindst fem procent af kommunens rygende borgere modtager et tilbud om rygestop hvert år ) 



Rygestopbasen: Opfølgningssamtaler 

Samarbejdsaftale med kommuner/enheder 

Opfølgning på  

• Rygestopkursus 

• Kom og Kvit 

• Individuelt forløb afholdt lokalt  

+ rådgivningssamtale og eventuelt tilmelding til nyt kursus 

 

Stykpris 65 kr. 
 



Tilmeldingssted til kurser – i dag 



Rsiden – tilmeldingssted til kurser  
i fremtiden? 



 



 



 



 
Opsøgende rekruttering via telefon 

 
• En håndsrækning til rygere og en orientering 

om kommunens gratis rygestoptilbud 

• Borgere i et udvalgt boligområde, hvor der er 
en høj andel af rygere, ringes op uopfordret af 
rygestoprådgivere fra STOPLINIEN  

• Spørgeguide der tager udgangspunkt i den 
Meget Kort Rådgivning – Ask-Advice-Act 

• Ekstra mange i 2013 

 

 



Eksempel på effekten af opsøgende 
rekruttering via telefon 

500 tlf. nr 

275 personer 

60 ryger 

8-10 melder sig til rygestopkursus  

eller Kom og Kvit 

5-6 personer – rådgivningssamtale med det 
samme 

3-5 tilmelder sig telefonisk 
forløb  

15-20 personer får 
tilsendt rygestopguide  

Alle rygere gøres opmærksom på Det digitale Stop Program (DDSP) og STOPLINIENs sms-service 



Rådgivningsforløb 

• 5 samtaler – 2½ time 
 

• Fx mulighed for borgere, hvis de  

 har vanskeligt ved at møde på et bestemt sted og 
tidspunkt pga. skiftende arbejdstider, 
børnepasning eller problemer med at 
transportere sig.  
 

• Følger samtaleprotokol 
 

• 800 kr. pr. forløb 

 

 

 



Det er lettere at henvise, når du ved, 
hvad du henviser til 

 

• Vær med på en lytter - 
besøg STOPLINIEN 
 

• Gratis materialer 

 



Eksempler 



Nyeste tiltag:  

Rådgivningsforløb for gravide 



Nyeste tiltag:  

Lægerne  
– en vigtig samarbejdspartner 



Kommunernes muligheder 

Brug STOPLINIEN til: 
 

• Tilmeldingssted til kurser med kommunen 
som afsender 

• At nå borgere der ikke selv opsøger 
kommunens rygestoptilbud 

• Evaluering af kommunens indsatser og tilbud 
på tobaksområdet 




