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Sund By netværkets tobaksgruppe inviterer dig til netværks og temadag d. 5. februar 2019 fra 

kl.10.00-15.00 

Mødet holdes i Sundhedshuset: Vestre Engvej 51B, 7100 Vejle.  

Parkering Cirkuspladsen, Vestre Engvej 63, 7100 Vejle (se link). 

Formål med dagen:  
Mange Sund By Netværks kommuner har i en årrække, med vekslende succes, tilbudt rygestop 
og har derfor også en interesse for rekruttering af rygere og ikke mindst at kunne tilbyde 
effektive kurser, der giver røgfrihed for livet.  
Denne netværks og tema dag vil se på mulighederne for at give rekrutteringen et ekstra boost og 
for en systematisk brug af sociale medier i markedsføringen.  
Samtidig vil vi gerne at rygerne bliver røgfri – at succesraten bliver høj. Derfor vil vi se på 
elementerne der giver høj gennemførelse og høj succesrate. 
 

Program  

10.00-10.10 Velkomst og dagens program 

v. formandskabet Sund By Netværkets tobaksgruppe 

 

10.10-12.00 Rekruttering 

• Traditionel rekruttering, eksempel fra Næstved / Charlotte Lunde, 
Udviklingskoordinator Næstved Kommune.  

• Sociale medier og rekruttering af borgere til rygestop, eksempler fra 
kommuner herunder Køge / Morten Buus, Buus & Co – kommunikation 
og markedsføring.     

• Rekruttering og vidensdeling / Jan Anderson, Sund By Netværket. 

• Fælles samskabelse/ idé generering’ om rekruttering / Henrik Borggren, 
Sundhedskonsulent Køge Kommune. 

12.00-13.00 
 

FROKOST 

13.00-14.00 Fastholdelse og gennemførsel (Rygestopbasens kvalitetsmål 1.) / Stine Rehn, 

Sundhedskonsulent Stevns Kommune. 

Hvilke faktorer er med til at sikre fastholdelse og dermed gennemførsel på 

rygestopkurser?  

Fælles samskabelse/ idé generering’ om: 

Hvordan fastholdes borgere på rygestopkurserne og så de gennemfører 

(indikator 1) og forbliver røgfri (indikator 4)? 

 

• FØR kurset 
 
• PÅ kurset 
 
• EFTER kurset 
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14.00 
 

KAFFE og KAGE 

14.15-15.00 Fastholdelse og gennemførsel (Rygestopbasens kvalitetsmål 1.) 

Hvilke faktorer er med til at sikre fastholdelse og dermed gennemførsel på 

rygestopkurser?  

Hør rygestoprådgiver Anne Lynge, Kolding Kommune, fortælle om deres projekt, 

hvor man har taget elementer fra individuelle rygestopforløb og rygestopkurser, 

til at øge fastholdelse og gennemførsel. 

15.00 Tak for i dag og vi ses næste gang til tobaksgruppens årsmøde, der igen i år vil 

være på Knudshoved 20.-21. juni. For tilmelding klik her. 

Input til emner og temaer er velkomne – skriv gerne en mail.   

 

 

mailto:henrik.borggren@koege.dk
https://sund-by-net.dk/aktivitet/sund-by-netvaerkets-tobakstemagruppe-aarsmoede-2019/

