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Dagsorden Tobakstemamøde 
Sted: Knud Lavard Centret, Ringsted Kommune, Sundhed og frivillighed, Eksercerpladsen 3,  
Kontaktperson: Runa Vejborg Andersen mobiltelefon: 20606203 

Tid: 3. april kl. 10 -15  
 
Kære Deltagere 
Dette møde kommer til at omhandle samarbejde med praksispersonale og praktiserende læger  
 

Dagsorden 

      Fælles kapacitetsopbygning 
1. kl. 10.00 - 10.15  Velkomst og gennemgang af dagens program, nyt fra SBN 

2. kl. 10.15 - 11.00   Erfaringer fra en lægepraksis i Kolding 
                                            v/ Gerda Nielsen, sygeplejerske  
                                               

3. kl. 11.05 - 11.25  Kommende anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen  
                                           ift. praktiserende læger 
                                           v/Jørgen Falk 

4. kl.11.30 – 12 Hvordan får vi praktiserende læger og hospitalslæger til at henvis 
                                           til STOPLINIEN? 
                                           v/Lene Krusaa 
                                                                            

5. 12.00 – 12.40 FROKOST 
                                                 

6. kl. 12.40 - 13.10  Nyeste rapport fra Rygestopbasen – med fokus på opfordring 
                                            fra praktiserende læger og sygehuse. 
                                            v/Niels Fibæk Bertels 
                                               

7. 13.10-14.00 Forsmag på en dansk udgave af e-learning om  
                                            Very Brife Advice(VBA) 
                                            v/ Lene Krusaa 
 

Diskussionspunkter 

8. kl. 14.00 – 14.30              Gruppearbejde 
                                             

9. kl. 14.30 – 15.00               Diskussion og afrunding 
                                             Grupperne giver deres bud på det der er blevet arbejdet med under  
                                             gruppearbejdet. 
 

 
                                         
                                      

 

Sund By Sekretariatet 
Ref.: __________ 
E-mail: __________ 
 
Dato: ____________ 
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 Kørselsbeskrivelse til  
Tog: Fra Ringsted st. går der bus 401A mod Benløseparken Øst 4 gange i timen. Stå af bussen ved 
stoppestedet Sygehuset, herfra er der ca. 1 km at gå til Eksercerpladsen. Du kan også tage bus 
408 mod Borup st., den kører 48. min hver time og kører lige til Knud Lavard Centret. 
 

Bil: Kommer du fra Københavns siden, tag afkørsel 36. Drej til venstre i lyskrydset og fortsæt 
ligeud til en stor rundkørsel. Kommer du fra Jyllands siden, tager du også afkørsel 36 og drejer til 
højre i lyskrydset. Forsæt ligeud til du rammer den store rundkørsel.  
I rundkørslen tager du sidste vej og fortsætter ligeud til du møder Knud Lavard Centret på din 
højre side. 
 
Parkering: Der er mulighed for gratis parkering foran centeret. Hvis der ikke er plads her, kan du 
køre om bag ved centeret, hvor der er flere parkeringspladser, også gratis. 
 
 


