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Hvad er god rekruttering? 
Den tobaksforbyggende indsats i Skanderborg Kommune 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sund By Netværket, d. 15. juni 2015 

Sundhedskonsulent Helle Vestergaard Ibsen, Skanderborg Kommune 
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Sundhedspolitikken 
Strategispor 
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Politisk fokus 
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Politisk fokus 

 Politisk opfølgning 
 Implementering af Tobaksstrategien indgår i 

Sundhedsplanen for 2015  

 Registrering og dokumentation  

 Gode argumenter – sundhedsfaglige og 

økonomiske 

 Inddragelse, fx ved pressemeddelelser 
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Røgfrit Skanderborg 2025 
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Tobaksstrategi 
Fase 1: 2015-2018 

Formål 

Reducere antallet af dagligrygere 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hjælp til rygestop        Røgfrie miljøer  Fravalg af rygestart 
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Tobaksstrategi 
Fase 1: 2015-2018 

Mål 

12% i 2017  

4% i 2025  
 

(16% i 2013=5.700 dagligrygere) 
 

 

Dimensionering ift. hjælp til rygestop 

285 af kommunens dagligrygere deltager årligt i 

kommunale eller nationale rygestoptilbud  

(=5%, jf. SST’s anbefalinger) 
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Rekruttering til rygestop 

- hvad virker for os? 
 1. Stort udbud af kurser 

2. Kurserne er spredt rent geografisk 

3. Mange rådgivere 

4. Mange arenaer 

5. Gratis nikotinerstatning til storrygere 
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Rekruttering til rygestop 

- hvad virker for os? 
 

 

6.Synlighed i pressen  

7.Synlighed, hvor borgerne færdes, fysisk og digitalt 

8.Synlighed, hvor forløbene afholdes 

 

 

 

 

 

Tilmeld dig til gratis rygestoprådgivning på www.skanderborg.dk/rygestop 
   

https://www.facebook.com/skanderborg.dk/photos/a.593230114049119.1073741831.541583919213739/897395523632575/?type=1
http://www.skanderborg.dk/rygestop
https://www.facebook.com/skanderborg.dk/photos/a.593230114049119.1073741831.541583919213739/897395523632575/?type=1
https://www.facebook.com/skanderborg.dk
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Rekruttering til rygestop 

- hvad virker for os? 
 

9. Support til rådgiverne 

10. Elektroniske tilmeldinger 

11. Rsiden til administration 

12. Samarbejde med Stoplinien 
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Status jan-juni 2015 
 

 

Tilmeldte/afsluttede deltagere  

til rygestopforløb        150 borgere 

 

Rådgivningssamtaler hos Stoplinien    44 samtaler 

Over 50% tilmelder sig forløb 

 

Oprettede brugere på Ekvit                   23 profiler 

Gennemsnit på 43 år 
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Røgfrit Skanderborg 2025 
Tobaksstrategien 2015-2018 

Storrygerindsatsen 
 

 

 
 Indsats for gravide/barslende 

 Indsats i udvalgte almene boligområder 

 Indsats i socialpsykiatrien 

 Indsats på arbejdspladser 

 Indsats på skoler og udd.institutioner 

 Rekruttering via frontpersonale, fx Jobcentret 

 Elektroniske henvisninger fra almen praksis og 

Hospitalsenhed Horsens 
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De første skridt 
 

Optimér driften, tænk stordrift… 
 

 

1. Afklar rammen, midler og mål 

2. Få styr på kontrakter, honorarniveau og samarbejdsaftaler 

3. Etablér samarbejde med nye leverandører af rygestopforløb 

4. Uddan nye rygestoprådgivere – kommunale og private 

5. Udvid udbuddet af kurser 

6. Bliv dus med rsiden og brug den til administration af rygestopforløb 

7. Etablér samarbejde med Stoplinien om rådgivning/tilmeldinger 

8. Få styr på alt registrering og dokumentation – flyt ansvaret til rådgiverne, hvis muligt 

9. Lav en plan for kommunikationen – fortæl alle succeshistorierne 

10. Lav nyt materiale – spred det, skab genkendelighed  

11. Etablér kontakt til nye relationer, hvor tobaksindsatsen giver mening, og hvor der er 

gode rekrutteringsmuligheder 


