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Kolding

Fastholdelse og gennemførsel



Tilbageblik (2016)
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Standard rygestopkursus

Evaluering af rygestophold 

Antal deltagere Antal deltagere som gennemførte kurset Antal deltagere som gennemførte kurset og blev røgfri



Tanker om forandring

Større succesrate på Bredere

gennemførsel og stoprate rekruttering

Udlevering af 

rygestopmedicin



Selvværd og sammenhæng



Du ringer til os, og vi har den 
første snak. Du henvises til din 
læge, hvis du ønsker medicin. 

Inden holdstart ringer vi dig op igen. 
Vi får en snak om stopdato, rammer for 
udlevering af medicin m.m.
Formålet er at støtte dig i den gode 
forberedelse. 
Har du erfaringer fra tidligere rygestop? 
Er der noget, du kan forberede dig på 
allerede nu? 

Ikke alle går 
den lige vej. 

Måske er et 
individuelt 
forløb det 
rigtige for dig  

Jeg følger løbende op på, hvordan 
det går  - og du kan ringe eller 
skrive til mig under hele forløbet –
og senere, hvis du får brug for det



Ventetiden

Du kan godt!



Rollefordeling 
(koordinator og instruktør)



Kommunens sundhedskoordinator 

Inden kurset: 

❖ Annoncering og tilmelding 

❖ Telefonisk individuel motiverende samtale inden kursets start

❖ Praktisk planlægning (lokaler, materialer osv.)

❖ Mødes med rygestopinstruktøren og planlægning af samarbejdet 
og introduktion af borgerne 



Kommunens sundhedskoordinator 
(forsat) 

Under kurset:

❖ Følge op på borgere, der ikke dukker op eller ikke trives på 
holdet

❖ Tale med frafaldne deltagere og tilbyde dem individuelle forløb

Efter kurset: 

❖ Fortage en kvantitativ og kvalitativ evaluering

❖ Tilrette næste kursus på baggrund af erfaringer/resultater fra 
kurset



Rygestopinstruktøren 
(ekstern samarbejdspartner) 

Inden kurset:

❖ Mødes med sundhedskoordinator og planlægge samarbejdet

❖ Skrive mail til deltagerne om det praktiske

Under kurset:

❖ Varetage de seks kursusgange

❖ Varetage kontakten til borgere der har spørgsmål undervejs

❖ Sende søndagsmail til samtlige deltagere med det formål at motivere og 
fastholde rygestoppet



Rygestopinstruktøren 
(ekstern samarbejdspartner) (forsat)

Efter kurset:

❖ Deltage i evaluering sammen med sundhedskoordinator



Afslutning af kurset

• Opfordre til at danne netværk

• Tilbyde at afholde cafe på Sundhedscentret efterfølgende

• Pænt farvel og TAK for hjælpen

• Diplomer

• Velkommen tilbage ved tilbagefald



Evaluering / effekt
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Standard rygestopkursus Rygestopkursus med delvis finansieret
medicin

Rygestopkursus med fuld finansieret
medicin

Evaluering af rygestophold

Antal deltagere Antal deltagere som gennemførte kurset Antal deltagere som gennemførte kurset og blev røgfri



Sammenligning / effekt



Evaluering / Økonomi



Borgernes oplevelse

• ”Hvis du nu selv skulle købe det på apoteket, Det er godt nok meget at skulle punge ud med 
for noget du ikke synes er helt dejligt lige i starten ikk?”

• ”Vi kan alle sammen komme ud for et eller andet, hvor vi falder i igen. Det er det vi kender, 
vores tryghedsbase. Det er fantastisk at vi kan ringe herop igen hvis vi falder i”

• ”Hvad betød opkaldet inden kursusstart?”

”Jeg synes det havde stor betydning. Altså jeg opfattede det som om, da vi snakkede 
sammen du og jeg, at der var der kun os to i den gruppe. Altså jeg følte at det var mig 
du tog hånd om, og det var vigtigt for troen på mig selv, til at det her det går jeg 
helhjertet ind i. Det forpligtigede lidt”

• ”Noget jeg synes der var fedt var at hun (rygestopinstruktøren) sendte mail til os hver 
søndag. Det var jeg sådan helt… hold da op, sender hun mail til os og vi kunne svare hende”

• ”Jeg var lidt benovet over at hun ringede hjem til mig og spurgte hvordan det gik med min 
mave. Det var meget fedt gjort af hende”

• ”Og så det at hun har været at være med i vores facebookgruppe. Hun vil os virkelig gerne”



Fremtiden…




