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Sund By netværkets tobaksgruppe inviterer dig til nogle spændende dage 15. – 16. juni på 
Knudshoved med temaet rekruttering. 

I samarbejde med ’rekrutterings-gruppen’ har vi planlagt følgende program: 

 1. dag 15. juni klokken 10-17: (på denne dag er det muligt for ikke medlemmer af Sund By 
netværket at deltage) 
     

 10.00 - 10.10  Indledning og program / Henrik Borggren, Formand i Sund By Netværkets to-

baksgruppe 

 10.10 Dimensionering af rygestopindsatsen i Danmark - De berømte 5 % / Lisbeth Holm 
Olsen, Center for Forebyggelse i praksis og Niels Them Kjær, Kræftens Bekæmpelse 

o Hvordan kommer forebyggelsespakken tobak frem til 5 % af rygerne skal tage 
imod rygestoptilbud årligt - og ikke fx 2 %? 

o Hvor langt er kommunerne? 

 11.00 Målgruppeorienteret rekruttering - Unge / Tue Bo // Problemfelt (problemfelt.dk) 
o Pilotprojekt: Rygning på frisørskolen CPH West - en praksisorienteret og adfærdspå-

virkende brobygning mellem rygning og eksisterende rygestoptilbud 

 12.00 Frokost og netværk* 

 13.00 Rekruttering af sårbare grupper / Helle Stuart, Projektleder Storrygerpuljen.  
o Hvordan sikrer vi, at vi med vores rekruttering, ikke skaber ulighed i sundhed?  

 13.40 Målgruppeorienteret rekruttering – storrygere / Anne Rygaard, Sundhedsstyrelsen og 
repræsentant fra TBWA (tbwa.dk). 

o Storrygerkampagnens CEN-LOK strategi, til øget nationalt/lokalt fokus på rekruttering 
til rygestop.  

o Resultater fra kommunes 1. runde med kampagne aktiviteter 

 14.10 -14.30 Pause med netværk og sparring* 

 14.30 Proaktiv rekruttering i boligområder/ Mads Borgstrøm-Hansen og Tine Melgaard 

Stern, Ålborg Kommune 

 15.00 Systematisk rekruttering og brug af VBA (Very Brief Advice) / Rune Schmidt, Gladsaxe 

Kommune 

 15.30 Rekruttering med succes og resultater - Hvad virker og hvad koster det? 
o Succesfuld rekruttering i Skanderborg  / Helle Vestergaard Ibsen Sundhedskonsulent 

 16.00 Kort kaffe/the pause 
 16.15 Rekruttering med succes og resultater - Hvad virker og hvad koster det? 

o Køge Kvitter Smøgerne en succes hos rygerne / Karin Mejding og Jane Christiansen, 

Kræftens Bekæmpelse og Henrik Borggren, Køge Kommune 

 16.50 Tak for dagens faglige program / Henrik Borggren, Formand i Sund By Netværkets 

tobaksgruppe. 

 
For medlemmer af Sund By netværkets tobaksgruppe er der to punkter på aftenens program   

 17.15 Walk and talk eller løbetur Knudshoved rundt 

 18.30 Middag og netværk. Efter middagen er der mulighed for frekventerer kursuscente-
rets lokale aktivitets bar 
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2. dag 16. juni klokken 9-12 (deltagelse kun for medlemmer af Sund By netværket) 

 Information fra Sund By Netværket / Charlotte Iisager Petersen, sekretariatet  
 ’Valg’ til formandskabet i tobaksgruppen 

o Bo Schou Jensen, Århus Kommune, har efter 7 års tro tjeneste, valgt at trække sig fra 
formandskabet  

 Årsplan (emner) for tobaksgruppen 2016 – hvilke emner ønsker temagruppens medlem-
mer der tages op? 

 Arbejdsgruppernes ABC / Charlotte Iisager Petersen og Henrik Borggren 
o – er det på tide at omdefinerer arbejdsgruppere? 

 3 hurtige gruppearbejder 
o Gruppe 1: Hvordan kan min kommune lokalt bakke op om storrygerkampagnen i ef-

terår 2015 – forår 2016? 
o Gruppe 2: Hvordan skaber vi rekruttering for ingen penge?  

 Samarbejdspartnere 
 Tværkommunale samarbejde 
 Systematik- hvordan? 

o Gruppe 3: Emne følger 

* Networking og sparring- tal med en kollega i pauserne  

o Hvordan skaber vi rekruttering for få eller ingen penge? 
o Samarbejdspartnere nu og i fremtiden – kan vi løfte opgaven med tobaksfore-

byggelsen sammen med andre organisationer fx patientforeninger 
o Tværkommunale samarbejde 
o Systematik i tobaksforebyggelsen - hvordan? 

 
 Hjemmeforberedelse: Hvem er det lykkes os at rekruttere? 

o Læs rygestopbasens årsrapport fra 2013 og træk evt. tal ud fra din egen kommu-

ne. 

http://www.rygestopbasen.dk/images/mediefiler/Rapporter/Aarsrapport2013.pdf 

 

Tilmelding via Sund By Netværkets hjemmeside er åben til og med 8. juni under kalender. 

DSB Kursuscenter Fyrvej 1 / 5800 Nyborg, 2 km. fra Nyborg station og tæt på motorvej. 

 

 

http://sund-by-net.dk/aktivitet/temagruppemoede-tobak-12-12

