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De næste 45 minutter 
• Baggrund 

• Hvad indeholder forløbene? 

• Implementering 

• Rekruttering 

• Effekt 

• Spørgsmål 
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Baggrund 
• Mere aktive forløb 

• Erfaring fra patientskoler 

• Forstærke fremmødet 

• Fastholde rygestoppet 

• Flytte fokus 

• Skabe energi og overskud 

• “Uformelt” forløb 

• Naturens betydning  

• Fysisk aktivitet 

• Samarbejde med Rygestopkonsulenterne 
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Rygestop & Fitness 

• Individuel forsamtale inden forløbsstart 

•12 deltagere 

• 6 mødegange fordelt over 8 uger  á 2 1/2 times varighed 

• Rygestopinstruktør & fysioterapeut 

• Afholdes på et af kommunens Sundhedscentre 

• Udgangspunkt i konceptet ”Rygestop for livet” 

• Fleksibelt undervisningsforløb – hvad fylder for gruppen i dag? 

• Sved på panden først– rygestopsnak til sidst 

• 3. halvleg – den vigtigste del på forløbet! 
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Erfaringer fra forløbene 

• Mødefrekvens 

• Kostens betydning 

• Rygestopsnak vs træning 

• Vigtigheden af hensyntagen til individuelle behov og udfordringer 
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Rygestop – 100 % frisk luft 

• Individuel forsamtale inden forløbstart 

• 12 deltagere 

• 6 mødegange over 8 uger á 2 1/2 times varighed 

• Rygestopinstruktør & naturvejleder 

• Udgangspunkt i konceptet ”Rygestop for livet” 

• Nyt mødested hver gang 

• Fleksibelt undervisningsforløb – hvad fylder for gruppen i dag? 

• Walk –and talk, bike –and talk, bål og havørne........ 

• Sanseoplevelse hver gang 

• Intro til de mange skønne steder i Vordingborg Kommune 
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Erfaringer fra forløbene 
• Årstiden for afholdelse 

• Inddragelse af naturen som et træningselement 

• Sanse/erindringers oplevelser 

• Mindfulness i naturen 
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Implementering 
• Pilothold 

• Politisk behandling 

• Løbende evaluering og justering 

 

 

Citat fra deltager:  

”Jeg havde ikke et mål om at blive 

røgfri da jeg startede på holdet – 

men på en eller anden måde er jeg 

blevet det alligevel” 
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Rekruttering 
• Hjemmeside (www.rygestop.vordingborg.dk) 

• Facebook (www.facebook.com/rygestopvordingborgkommune) 

• Foldere 

• Annoncering i lokalaviser  

• Ambassadører 

• Samarbejdspartnere 
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Effekt (6 mdr.) 

Rygestop & Fitness 
2012:  ca. 60 % røgfrie 

2013: ca. 50 % røgfrie 

 

 

Rygestop – 100 % frisk luft 

2012  ca. 58 % røgfrie 

2013: ca. 50 % røgfrie 

 

 

Rygestop Classic 

ca. 32 % røgfrie 

 

 

 

Individuelle 

2014: 50 % røgfrie 
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Spørgsmål  

 

 

 

 

 

 


