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VEJLEDNING TIL: Rådgivning om rygestop og 
rygereduktion på væresteder o. lign 

Kære rygestoprådgiver 

Dette er en vejledning til, hvordan du kan rådgive socialt udsatte og psykisk sårbare borgere om 

rygestop og rygereduktion på væresteder og lignende. Vejledningen er udarbejdet i forbindelse 

med projektet ’Få hjælp til rygestop’, som er støttet af Sundhedsstyrelsens storrygerpulje. 

Rygestopmaterialet, der bruges i projektet, tager udgangspunkt i Kræftens Bekæmpelses basis-

materiale 'Rygeafvænning i grupper'. Mødegangene følger således ændringscirklens faser ligesom 

på et standard rygestopkursus. Men der er afsat to gange til hver fase i stedet for én. Det 

forudsættes, at du har gennemgået et grundkursus i rygestoprådgivning hos Kræftens 

Bekæmpelse. Materialet er udvalgt til socialt udsatte og psykisk sårbare borgere.  

 

Vi anbefaler: 

 At rådgivningen foregår i små-grupper med færre deltagere end normalt (ca. 2-8 

deltagere) 

 At hver mødegang kortes ned til 1 1/2 time inkl. pause 

 At der afholdes flere mødegange - nemlig 10 mødegange/1 gang ugentligt 

 At der bruges mindre materiale, end der som oftest bruges på et rygestopkursus  

 At Power Point slides og øvelser printes ud som uddelingskopier og udleveres i mapper til 

deltagerne ved første mødegang 

 

Det skal du være særligt opmærksom på 

Som rådgiver på et værested for socialt udsatte og psykisk sårbare borgere, er det ekstra vigtigt, at 

du lægger vægt på at være åben, nærværende og fleksibel samtidig med, at du er struktureret og 

tydelig. Brug korte sætninger, stil åbne spørgsmål, lav korte spejlinger, kom med opsummeringen 

og meget anerkendelse og validering. 
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Hav ekstra stor fokus på gruppedynamik, fællesskabsfølelse, socialisering og den enkeltes trivsel i 

gruppen. Hjælp den enkelte med at have god omsorg for sig selv herunder selvvalidering. Brug 

særligt tid på at styrke deres tro på, at det kan lykkes, både gennem din tro, og den måde du 

rådgiver på. 

De enkelte mødegange planlægges semi-struktureret jvf. motiverende samtaler i grupper. Dvs. at 

du som rådgiver planlægger hver mødegang og fremlægger en dagsorden for deltagerne, men 

samtidig er åben for ændringer undervejs i hver enkel mødegang. 

Det er meget vigtigt, at du giver dig god tid til at gennemgå power points og øvelser meget 

grundigt. 

Følg de tre grundprincipper i din rådgivning:  

1. Forberedelse går forud for handling 

2. Akut hjælp går forud for mere langsigtede behov 

3. En god gruppe går forud for vigtige temaer 

Vi forslår, at du planlægger forløbet således: 

 

Mødegang Fokus Materiale 
Mødegang 1 
 ’Vi begynder at forberede os’ 

Præsentation, 
introduktion til kurset, 
navnerunde, interesser, 
mål, forberedelse mm. 

 P1 ’Plan over kurset’  

 Øvelse 4 ’Deltageroplysninger’  

 P5 ’Vær med til at skabe en god 
gruppe’ 

Mødegang 2 
 ’Vi begynder at forberede os’ 

Afklaring af motivation og 
fortsat forberedelse. 

 P4 ’Rygestopprocessen’(lad dem tale 
om den og brug den gerne flere gange 
i forløbet) 

 Øvelse 7 ’Derfor røgfri’(fokus på 
ambivalens og positiv forandring) 
samt snak om NRT. 
 

Mødegang 3 
’Vi forbereder os på selve 
rygestoppet eller mindre 
rygning’ 
 

Forberedelse på selve 
rygestoppet/reduktionen. 

 P7 ’Udvikling i afhængighed’ (forklar 
på flere måder, giv tid til snak) 

 Øvelse 11 ’Undersøg dit rygemønster’ 
(frivillige hjemmeopgave, snak den 
grundigt igennem – kom med 
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eksempler) 

 Uddel plaster /NRT 
 

Mødegang 4 
’Vi forbereder os på selve 
rygestoppet eller mindre 
rygning’ 

Forberedelse på selve 
rygestoppet/reduktionen. 

 P8 ’13 motiver for at ryge’ 

 P9 ’Rygehistorien’ 

 Ø12 ’Råd til forberedelse derhjemme’ 

 Giv plaster 

 Fælles rygestopdato/reduktion – for 
dem der vil 
 

Mødegang 5 
’Hjælp til at håndtere 
situationer, hvor det er 
særligt svært’ 

Hjælp til at håndtere 
situationer, hvor det er 
særligt svært. 

 P10 ’Nikotinabstinenser’(husk motiv 
for rygestop påvirker abstinenser) 

 Øvelse 22 ’Når jeg mærker…’  

 Øvelse 21 ’I følgende situationer’ 

 Tilpas NRT og uddel 
 

Mødegang 6 
’Hjælp til at håndtere 
situationer, hvor det er 
særligt svært’ 

Hjælp til at håndtere 
situationer, hvor det er 
særligt svært. 
 

 P15 ’Ideer til belønning’ (stor fokus på 
belønninger)  

 P16 ’Stress og rygestop’ (stress-
håndtering) 

 Øvelse 14 ’Min liste med korte råd’ 
 

Mødegang 7 
’Fastholdelse af 
rygestoppet/rygereduktionen’ 

Gruppedynamikken. Lad 
dem tale mere og mere, 
link dem til hinanden. 

 P18 ’Rygestop gavner humøret’ 

 P19 ’Sundhed og rygestop’ 
 
 

Mødegang 8 
’Fastholdelse af 
rygestoppet/rygereduktionen’ 

Tanker og følelser nu.  P22 ’Tilladende tanker’ 

 Ø21 ’I følgende situationer…’ 

 Ø22 ’Når jeg mærker…’  
 

Mødegang 9 
’Hjælp til fremtiden’ 

Forebyggelse af 
tilbagefald, 
anderkendelse og 
validering. Passende 
udfordring og motivation 
af de, der stadig ryger. 
Hjælp til samtaler med 
venner og pårørende, 
færdighedstræning. 

 Øvelse 24 ’Ham/hende vil jeg snakke 
med’ 

 P4 ’Rygestopprocessen’ igen 
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Mødegang 10 
’Hjælp til fremtiden’ 

Hyggelig afslutning, fokus 
på fortsat ambivalens og 
risikosituationer. 

 Øvelse 7 ’Derfor røgfri’ igen samt snak 
om NRT samt rigtig god tid til deres 
feedback om forløbet 
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