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Borgere i kommunerne som ryger 
dagligt (% over 16 år) – 37.000 i alt 

• Albertslund (17) 

• Brøndby (20) 

• Dragør (13) 

• Glostrup (14) 

• Hvidovre (17) 

• Høje-Taastrup (19) 

• Ishøj (19) 

• Tårnby (16) 

• Vallensbæk (14) 

• Regionen (15) 



Kommunerne 

Hospitalerne 

Almen praksis 

Det handler om at få toptunet 
samspillet mellem tre systemer: 
Med henblik på at øge rekrutteringen og fordi 
henvisningen udløser motivation til at gå i gang 
med rygestoppet 



  Digitale stop-

programmer, 

herunder 

E-Kvit 

  

Stoplinien 

Reaktiv 

  

Stoplinien 

Individuelt 

forløb, gravide 

  

Stoplinien 

Individuelt 

forløb 

  

Gruppeforløb, 6 

mødegange á 2 

timer, 10 

deltagere1 

  

Smågruppe-

forløb, 6 

mødegange á 1,5 

timer, 5 

deltagere 

  

Arbejdsplads-

forløb, 6 

mødegange, 10 

personer 

Individuelt 

forløb 

6 samtaler á en 

time 

Kom & Kvit, 8 

mødegange, 10 

personer 

Pris per forløb2 Gratis Gratis Gratis 800 kr. 5.000 kr. 4.000 kr. 5.000 kr. 2500 kr. 13.000 kr. 

Pris/borger Gratis Gratis Gratis 800 kr. 500 kr. 800 kr. 500 kr. 2500 kr. 1300 kr. 

Stoprate efter 6 

mdr. 

SIF rapport 19 %3 

SIF rapport 

  Højere end 

reaktiv4 

SIF rapport 

33 %, 1-6 % 

lavere for 

storrygere5 

  32 %  >33 %6 33 % 

Speciale Individuelt 

tilpasset, sms 

push beskeder, 

blog, værktøjer 

lige ved hånden. 

Godt til folk som 

helst vil stoppe 

på egen hånd. 

God til 

afvænning fra 

NRT7. 

Trænede, 

kompetente 

rådgivere, 

tilgængelige 46 

timer om ugen. 

Der kan startes 

med det samme, 

anonymt, 

God til 

afvænning fra 

NRT 

Trænede, 

kompetente 

rådgivere, 

borgeren ringes 

op på aftalte 

tidspunkter, 

borgeren bliver 

ikke eksponeret, 

anonymitet 

Trænede, 

kompetente 

rådgivere, 

borgeren ringes 

op på aftalte 

tidspunkter, 

borgeren bliver 

ikke eksponeret 

Høj grad af 

socialt element, 

der fremmer 

motivationen og 

oplevelsen af at 

ikke at være 

alene men 

sammen om et 

fælles problem. 

Kan suppleres 

med E-kvit  

Høj grad af 

socialt element, 

der fremmer 

motivationen og 

oplevelsen af at 

ikke at være 

alene, og at man 

arbejder med et 

problem som 

andre også har. 

Borgere med 

diagnoser kan 

bedre rummes, 

og der mulighed 

for at tage 

individuelle 

hensyn 

Høj grad af 

socialt element, 

der fremmer 

motivation og 

fastholdelse. Let 

at være med til, 

særlig hvis det er 

en del af 

arbejdstiden, 

baseret på Gold 

Standard 

Programme 

God mulighed for 

særlig 

hensynstagen.  

Kan let 

arrangeres og 

dermed afholdes 

når borgeren 

udviser 

motivation 

Undervisnings-

model der er 

tilpasset bogligt 

svagere borgere, 

fleksibel idet 

borgeren ikke 

behøver at møde 

op hver gang, og 

kan starte hvor 

som helst i 

forløbet 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Digitale stop-

programmer, 

herunder 

E-Kvit 

Stoplinien 

Reaktiv 

  

Stoplinien 

Individuelt 

forløb, gravide 

  

Stoplinien 

Individuelt 

forløb 

  

Gruppeforløb, 

6 mødegange á 

2 timer, 10 

deltagere 

Smågruppe-

forløb, 6 

mødegange á 

1,5 timer, 5 

deltagere 

  

Arbejdsplads

-forløb, 6 

mødegange, 

10 personer 

Individuelt 

forløb 

6 samtaler á 

en time 

Kom & Kvit, 8 

mødegange, 

10 personer 

Målgrupper: 

Rygere  

under 15/dag 

Velegnet Velegnet     Velegnet         

Rygere  

over 15/dag 

(storryger) 

Velegnet, som 

supplement til 

andet tilbud/ 

fastholdelse 

Velegnet, som 

supplement til 

andet tilbud/ 

fastholdelse 

    Velegnet* 

  

Velegnet Velegnet   Velegnet til 

kortuddanned

e borgere 

Unge under 

18 år 

Velegnet Velegnet     x-hale 

programmet 

bør bruges i 

stedet 

        

Gravide     Velegnet   Uegnet** 

  

    Velegnet   

Særligt 

udsatte 

borgere 

Vides ikke Velegnet, 

særlig som 

supplement til 

andet tilbud/ 

fastholdelse 

  Studier fra 

USA har gode 

erfaringer, vi 

har det til 

gode i DK 

Egnet*** 

  

  

Velegnet   Velegnet   

 
 



Indikatorer Status for 1/4-31/10-2015 
Kurser med tilskud til NRT(1) 

Succeskriterier for 2015 
  

Status 1/1-31/3-2015 
Kurser uden tilskud til NRT 

Antal tilmeldte til 
rygestoptilbud 
  

213 213 30 

Andel der har gennemført 
(dvs. deltaget i 75 % af 
mødegangene) 

70.4 % 
  

60 % 86,7 

Andel der er røgfrie efter 
endt rygestop 

 78 % 
  

50 % 42,3 

Andel der er røgfri efter 6 
mdr. 

67,3 % (2) 30 % 17.6 

 

 

[1] Denne slutdato er valgt for at kunne sammenligne estimerede udgifter til NRT med de bogførte udgifter 
[2] Der er på nuværende tidspunkt kun blevet fulgt op på i alt 37 borgere ud af de 155 der har sagt ja til opfølgning 



Nøgletal 

 
96,3 % møder på 2. mødegang 
 

Tal fra rådata i Rygestopbasen – antal 
mødegange 

97 % siger ja tak til værdikuponer 
 

Registreres på holdene på 2. mødegang 

Der udleveres 652 bonner, 73 % af de 
udleverede bonner går til borgere, der 
bliver røgfri 
 

Tal fra Rygestopbasens rådata, 
mødegange og justeret for at ”kun” 97 
% siger ja til NRT 

Rygestopmedicin til en røgfri koster i 
gennemsnit 1467 kr. 
 

Beregnet således: 410kr./kupon*476 
kuponer/133 røgfri 

Værdikuponerne har en værdi på 425, 
indløses i gennemsnit til 410 kr. 
 

Beregnet ved en gennemgang af 
fakturaer fra apotek 



Estimat over udleverede bonner 
til borgere der bliver røgfri 

Mødegange Antal fremmødte Antal bonner Antal bonner i alt 

<5 104 4 416 

4 20 3 60 

3 6 2 12 

2 3 1 3 

I alt 491 

Justeret (*0,97) 476 



Hvorfor så gode resultater? 

• Værdikuponer til rygestopmedicin 

• Gruppeprocessen 

• Dygtige rådgivere 


