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Center for Forebyggelse i praksis

• Understøtter kommunernes 

arbejde med at implementere 

forebyggelsespakkerne

• Rådgiver og sparrer med 

kommuner, afholder temadage 

og holder oplæg om det faglige 

indhold i pakkerne og om 

implementeringsprocesser

• Kontakt os gerne med ønsker og 

ideer til nye aktiviteter: 

forebyggelseipraksis@kl.dk



Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakke om 

tobak

Indeholder faglige anbefalinger, der kan understøtte en 

systematisk forebyggelses- og sundhedsfremme indsats af 

høj kvalitet i kommunerne.

Forebyggelsespakkerne bygger på den 

aktuelt bedste viden

Anbefalinger om indsatser ift:
• Rammer

• Tilbud

• Information og undervisning

• Tidlig opsporing af risikofaktorer



Dimensionering

Forebyggelsespakken 
om tobak

Anbefaler at minimum 5 % af 
kommunens rygende borgere 
modtager et nationalt eller lokalt 
rygestoptilbud

 Dvs. Stoplinien, e-kvit og 
kommunalt rygestopkursus 

København og Køge 2013
København

Rygestopkurser 1.500 deltagere

Stoplinien: 1109 deltagere

E-kvit: 334

Andel rygere (SP 2013): 79.900

Dimensioneringsprocent: ca. 3,7 %

Køge

Rygestopkurser: 99 deltagere

Stoplinien: 22 deltagere

E-kvit: 25 deltagere

Andel rygere (SP 2013): 7.600 rygere

Dimensioneringsprocent:  ca. 1,9 %



Rekruttering og målgruppetilpassede tilbud

Anbefaling i forebyggelsespakken om tobak:

”Kommunen iværksætter opsøgende indsatser til 

grupper af borgere, som er særligt sårbare overfor 

rygningens helbredsskadelige virkning (kronisk syge, 

gravide), eller som har høj rygeprævalens (fx 

kortuddannede, visse etniske grupper, borgere på 

overførselsindkomster samt psykisk syge)”

Rammer, tilbud, undervisning/information, tidlig opsporing



• Alle kommuner bør på nuværende tidspunkt have gennemgået 

deres eksisterende borgerrettede forebyggelsesindsatser med 

udgangspunkt i de udsendte forebyggelsespakker og have 

udarbejdet en strategi og handleplan for den videre implementering 

af anbefalingerne

• KL anbefaler, at alle kommuner i løbet af 2015 har implementeret en 
betydelig del af anbefalingerne på grundniveau

KLs budgetvejledning 2015 



Monitoreringen af kommunernes 

implementering af anbefalingerne

• Følge udviklingen i implementeringen – antal 

anbefalinger og kvalitet

• Belyse implementeringsprocessen samt 

anvendelse af pakkerne som redskab i den 

samlede forebyggelsesindsats

• Gennemføres af Center for Interventions-

forskning, SIF/SDU

• Spørgeskema sommer 2013 og 2015 + kort 

skema 2014 samt kvalitative interview i udvalgte 

kommuner



Andel af kommuner der tilbyder forskellige 

rygestoptilbud (selv eller i samarbejde)

SIF 2013

Monitorering af forebyggelsespakkernes implementering, SIF. 2013



Andel af kommuner der laver opsøgende 

rekruttering til rygestoptilbud på forskellige 

steder

Monitorering af forebyggelsespakkernes implementering, SIF. 2013



Andel af kommuner der vurderer at henvisning 

til rygestoptilbud fra forskellige 

medarbejdergrupper fungerer i høj grad 

tilfredsstillende

Monitorering af forebyggelsespakkernes implementering, SIF. 2013



Implementeringsudfordringer

1. At de anbefalede indsatser forudsætter involvering 

på tværs i sektorer

2. At mange indsatser forudsætter ændring af praksis 

blandt frontmedarbejderne



Hvad forventer vi, frontmedarbejderne ‘gør’ i praksis 
ift. indsats på tobaksområdet?

• I hvilken situation med borgeren, skal det 

foregå?

• Hvad er en kort samtale (VBA)? Hvad er en 

kort rådgivende samtale?

• Hvilke kompetencer er det vi forudsætter hos 

medarbejderne? 

• Hvilken viden om kommunale tilbud?

• Hvad skal være på plads, før det kan lykkes?



Ny praksis hos frontmedarbejderen

yNy praksis

• Forstå hvorfor
• Vide hvordan og 

kunne det
• Give mening

Opbakning fra ledelse
Arbejdsbyrde

Samarbejdskultur
Understøttende 

rammer



Organisering og tobaksforebyggelse på tværs

Klare (fælles) mål: Samarbejdet på tværs lettes, 

når alle kan se en klar interesse, og der er fælles 

mål

Ledelsesopbakning: Chef som kan følge op på 

implementeringen samt sikre ledelsesopbakning til 

det tværgående arbejde i en travl hverdag

Udviklingskraft på tværs: Dedikeret 

tobakskoordinator som kan identificere ‘huller’, 

fremlægge forslag om systematiske indsatser og 

opbygger gode relationer med medarbejdere i 

andre afdelinger og institutioner internt og eksternt



Tak for 

opmærksomheden


