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Sund By netværkets tobaksgruppe temadag d. 5. februar 2019, Vejle 

Opsamling fra fælles ide-generering om fastholdelse og gennemførsel: 

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

FØR kurset 
 

Indledende samtaler med borgere før opstart ift relationen – både pr. telefon eller F2F 

Undgå at det bliver besværligt at komme frem (placering af kurser i alle dele af kommunen og 

tæt på offentlig transport) 

Sms´er før opstart (via R-siden, eller personlige) 

Borgere skal deltage på første mødegang – vigtigt ift motivation 

Kick-off arrangement med motivationssnak - obligatorisk (Kolding) 

Mails med oversigt over kursus dage og velkomstbrev 

Igangsætte nye vaner med det samme efter samtale i tlf.. det kan være noget digitalt fx e-kvit 

Tidspunkt på dagen hvor kurset afholdes 

Ventelister kan være positive (Kolding) 

VBA 

 

PÅ kurset 
 

På kurset: 

Intro: vigtigheden i at deltagerne kommer – og italesætte dosis-respons på stopraten. 

Fokus på gruppedynamik – gruppedannelse – øvelser, skabe fællesskabsfølelse 

Sætte ramme – forventningsafstemning 

Italesætte fælles ansvar i gruppen og deltagernes betydning for hinanden 

lægge ansvaret ud i gruppe, hvis instruktøren ikke oplever fællesskabsfølelsen, og spørge hvad 

skal der til 

At kunne ’lukke’ deltagere ned på en god måde. Allerede på første mødegang italesætte at man 

som instruktør har ansvaret for proces og tid og at man vil komme til at afbryde, for at komme 

videre i dagens program 

Spotte hvilke deltagere, der kan passe sammen og sætte dem sammen i øvelser 

Anvende Buddy-ordning, når man fornemmer at det kan passe holdet/deltagerne 

Gå en tur sammen, ½ time før kursus start 

Kun udlevere værdikupon, hvis man er røgfri 

Løbende optag – succeshistorier kan booste holddynamikken og styrke selfefficacy 

Invitere gæst (fx buschauffør linje 5, som er røgfri og til at fortælle om proces og succes) – eller 

lave små filmklip med tidligere deltagere, som fortæller om deres historie, da dette rummer 

noget som instruktøren ikke på samme måde kan italesætte 
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Mellem kursusgangene: 

Sende smsér til hver enkelt deltager – personlige smsér, fx husk stopdato, husk 

nikotinsubstitution 

Hvis borger ikke svarer på telefonopkald, lægges brev i e-boks om hvorfor man har henvendt sig 

(mange svarer ikke på telefonopkald fra numre de ikke kender) 

Opfordre til lukket facebook gruppe for deltagerne – uden instruktør.  

Sms-to-go i Outlook 

Telefonsamtaler 

Ved udeblivelser – smsér eller ringe borger op og spørge om hvorfor de ikke kom I dag 

 

EFTER kurset 
 

Telefonopringning 3 uger efter kurset, bemandet med rådgivere 

2 mdr. opfølgning med koordinator 

2 mdr. opfølgning med hele holdet 

Tilbud om telefonisk rådgivning efter 3 mdr. 

Lukket facebookgruppe 

3 mdr. opfølgning – frivillig 

Åbent fastholdelsestilbud – café 

e-kvit/ stoplinjen 

kaffe/kom og kvit 

rygestopnålen 

LIVA – sundheds-app ift opfølgning 

Frivilligt rygestop netværk, mødes ’en gang om måneden på Frivillighedscentret (både et aften- 
og et formiddagsmøde). Aftenmødet er suppleret med en rygestopinstruktør, der er til rådighed i 
1 time både for netværket, men også for folk, der er nysgerrige efter at vide noget om 
rygestopkurser. (Næstved) 
 

 

 


