
Introduktion til rådgiveren 

Kære rådgiver  
Dette materiale indeholder: 
Vejledningskort og fire emnekort med for- og bagsider. Emnekortene er i to størrelser: A5 og A4. 

Kortene er beregnet til at skabe kontakt og samtale om rygning og rygestop med borgere.  Vælg det 
eller de emner, som er relevante, og tal med borgeren ud fra billederne. Vejledningen til hvert kort 
giver ideer til, hvad du kan tage op i samtalen. På forsiden af hvert emnekort ser du, hvad kortet 
handler om. På bagsiden af kortet vises nogle billeder, som kan danne udgangspunkt for en samtale. 

Emnekort 1: Fordele og ulemper ved at ryge 
Emnekort 2: Rygning og din krop – mand 
Emnekort 3: Rygning og din krop - kvinde 
Emnekort 4: Passiv rygning – Når du ryger, ryger andre med 

Formål og metode 
Kortene kan bruges til at bringe emner op, som har betydning for den enkelte borger. Du kan hjælpe 
borgeren til at begynde at tænke over sin rygning, men ikke nødvendigvis til at træffe en beslutning 
om rygestop – det er vigtigt, du ikke forsøger at presse borgeren i den retning. Hvis borgeren har et 
ønske om at stoppe med at ryge, skal du henvise til et konkret rygestoptilbud. 

Her kan du bruge kortene 
Du kan bruge kortene i mødet med borgeren, når der kan skabes en anledning til en kort samtale om 
rygning eller rygestop. Det kan f.eks. være ved events, kulturarrangementer, kampagner, i 
jobcentret, på biblioteket, ved hjemmebesøg eller på apoteket.  

Henvisningsmuligheder 
Hvis borgeren er interesseret i at høre mere om rygning eller rygestop eller måske endda ønsker at 
stoppe med at ryge, kan du: 

 Henvise til konkrete rygestoptilbud i din kommune – gerne flere muligheder. Giv visitkort el. 
lign. 

 Aftale nyt møde eller hjælpe med tilmelding til rygestopkursus 

 Fortælle om hjemmesiden www.kvitomlidt.dk: Til folk, som overvejer, men ikke er helt klar til 
at stoppe med at ryge 

 Fortælle de kan ringe til Stoplinien (80 31 31 31) eller sende sms og gratis blive ringet op af 
Stoplinien (sms 'rygestop' til 1231).  

God fornøjelse med samtalekortene!  

Venlig hilsen Sund By Netværket og Kræftens Bekæmpelse. 

 

 


