
Introduktion til Storrygerpuljen! 

Rygestopbasens temadag, 2. december 2014



Udviklingen i andelen af daglig-rygere i DK
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Udviklingen de seneste år…
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Kilde: Danskernes Rygevaner



Udviklingen blandt storrygere….
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Aldersfordelingen blandt rygere…
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Social ulighed…..
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74% af alle storrygere vil gerne stoppe
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Storrygerpuljen

• Del af regeringens sundhedsudspil ”Mere borger, mindre 
patient” fra maj 2013. 

• 42 mio. kr. til en forstærket rygestopindsats over for 
storrygere, pårørende og rygende gravide. 

• Puljen løber i perioden 2014-2017
- En ansøgningspulje målrettet kommuner (27,5 mio. kr.)
- En ansøgningspulje målrettet patientforeninger, 

sygdomsbekæmpende organisationer og lign (5 mio. kr.).
- En central informationsindsats (8 mio. kr.)
- Evaluering og netværks-arrangementer (1,5 mio. kr.)
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Proces

• Offentliggjort 28. april 2014. 
• Ansøgningsfrist d. 17. juni 2014

• Kommunepuljen blev genopslået med frist 15. august 

• Organisationer: 15 ansøgninger (13,2 mio. kr.) 
� 6 projekter bevilliges støtte. 

• Kommuner: 29 ansøgninger, 71 kommuner (91 mio. kr.)
� 9 projekter, 27 kommuner bevilliges støtte. 
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Kommunepuljen 

Målgrupper: 
� Storrygere, der er interesserede i hjælp til rygestop
� Gravide der ryger og rygende pårørende, der er …. 

Formålet med kommunepuljen: 
• At udvikle og implementere en infrastruktur med formel 

henvisningsstruktur mellem ansøgningskommune, sygehuse og almen 
praksis.

• Stærkt inspireret af ”Slå tobakken” i Kolding
• Mange krav til ansøger
• Relativt ”låst” projekt. 
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Projekter under ”kommunepuljen”

Ansøger (kommuner) Antal 
kommuner

Indsats

Sønderborg, Haderslev, Tønder og Aabenraa 4 ”Sønderborg knækker tobakken – sammen”

Fredericia 1 ”Kvit det skidt – tværgående rygestopindsats 
målrettet storrygere”

Rebild, Vesthimmerland og Mariagerfjord 3 ”Kvit og Frit –
Mariager/Rebild/Vesthimmerland/Sygehus 
Himmerland”

Hjørring 1 ”Fælles indsats for storrygere i Hjørring kommune”

Kalundborg 1 ”Sammen kvitter vi tobakken – rygestop for 
storrygere og gravide ammende i Kalundborg 
kommune”

Vallensbæk, Ishøj, Albertslund, Brøndby, 
Glostrup, Hvidovre, Høje-Taastrup, Dragør og 
Taastrup

9 ”Stærkt koordineret storrygerindsats – mellem 
kommuner, almen praksis og hospitaler på 
Vestegnen og Sydamager”

Herning, Holstebro, Lemvig, Ikast-Brande, 
Ringkøbing-Skjern og Struer

6 ”Forstærket indsats over for storrygere i 
Vestklyngen”

Skanderborg 1 ”En styrket indsats for og med storrygere”

Vordingborg 1 ”Forstærket indsats overfor storrygere”

27 kommuner
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Organisationspuljen

Formålet med organisationspuljen: 

• At udvikle nye indsatser målrettet storrygere, som understøtter 
og/eller supplerer indsatsen i det kommunale og regionale 
sundhedsvæsen

• Ganske få krav til ansøgerne

• Åbne for nytænkning og udvikling

03.12.2014



Projekter under ”organisationspuljen”
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Ansøger Projekt Målgruppe

3F i samarbejde med 

Danmarks Lungeforening

Gi’ røgen en pause - udvikling af metoder til at styrke 
kortuddannede medarbejdere på arbejdspladsen til 
rygestop

Kortuddannede

Udviklingshæmmedes 

Landsforbund (ULF)

Udviklingshæmmede ryger mindre Udviklingshæmmede

Kræftens Bekæmpelses og 

Køge Kommune

Øget rekruttering af storrygere til effektive 
rygestoptilbud i Køge og resten af landets kommune

Udsat boligområde

Møltrup Optagelseshjem Samvær mod røg – et metodeudviklingsprojekt for 
hjemløse i midlertidige botilbud og tidligere hjemløse i 
egen bolig med en rullende bus som 
omdrejningspunkt.

Hjemløse i midlertidigt botilbud

Kræftens Bekæmpelse og 

SOSU C

Mindske antallet af storrygere på Social- og 
Sundhedsuddannelserne

Elever på SOSU C

Danmarks Lungeforening,

Københavns Kommune, 

Forskningscenter for 

Forebyggelse og sundhed, 

Forskningsenhed for almen 

praksis (SDU) og COWI

Rygestop for alle – task force til fremme af røgfrihed 
blandt socialt udsatte

Socialt udsatte

LOF-Øresund Rygestop – en ny start Storrygere i boligområder med socialt
udsatte borgere og storrygere med svage 
sociale relationer



Storrygerkampagne

Kampagneperioder: 

- 2015: uge 12-13 og 46-47 
- 2016: uge 46 - 47 

Formål: 

• Øge storrygernes kendskab til, hvor man kan få hjælp til rygestop
• Øge storrygernes informationsniveau om risikoen ved fortsat rygning

Primær målgruppe:

• Storrygere (+15 cigaretter/dagligt)
• Personer i alderen 35-65 år med kort eller ingen uddannelse

Sekundær målgruppe:

• Rygende pårørende og rygende gravide
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Det kreative koncept

Testimonials

Rigtige personer: 
• fem eks-rygere
• en gravid eks-ryger
• en pårørende til en eks-ryger
• en ansat hos stoplinien.dk

Rigtige oplevelser (det emotionelle 
budskab) koblet med fakta

Rigtige ”settings”



Kampagnen i kommunerne…

• Opbygget efter et CEN/LOK-princip. 

• Centralt: 
- Stort medieindryk (tv, radio, print) 
- Understøttende PR-indsats

• Lokalt
- Fysiske materialer (plakater mv.) til bestilling (Gratis – kun porto)
- Digitale materialer til download

Sundhedsstyrelsen udsender et inspirationskatalog med konkrete 
forslag til hvordan kommunerne kan støtte op – start 2015!
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