
Den ekstra Investeringsindsats – Ansøgningsskema. 

 

Generelle informationer: 

Hvad er indsatsens navn? Borgerrettet rygestop 

 

Kort beskrivelse af 

indsatsens (hvad er 

formålet?) 

Færre borgere i Hedensted Kommune skal udvikle 

kroniske sygdomme og højt sygefravær og/eller ende i 

arbejdsløshed og/eller førtidspension som følge af 

rygning.  

De borgere som endnu ikke har udviklet kronisk sygdom 

grundet rygning vil vi opsøge og tilbyde et 

rygestopforløb. 

Hedensted Kommunes omkostninger til borgere som 

følge af en rygerelateret sygdom skal være mindre end 

hvis ikke kommunen har tilbuddet. 

Hvem er kontaktperson for 

indsatsen? 

(Navn, kompetencegruppe, 

telefon og mailoplysninger) 

Pernille Agerbo Frydensbjerg 

Sundhedsfremme, Forebyggelse og Træning 

79755703 / 23603919 

Pernille.A.Frydensbjerg@Hedensted.dk 

Hvem er målgruppen for 

indsatsen? 

Rygestoptilbuddet er for borgere der gerne vil være 

røgfri – uanset om borgeren er småryger eller storryger.  

 

Hvornår skal indsatsen 

begynde? 

Snarest muligt 

 

Indsatsen: 

Hvad er tidshorisonten for 

indsatsen? / Hvor mange år 

skal indsatsen løbe over?  

Indsatsen er ikke tidsafgrænset 

Hvor langt er et forløb i 

indsatsen? 

Borgeren deltager hvis det er muligt i et gruppeforløb, 

som består af otte møder, og omfatter følgende: 

 viden om abstinenser, nikotinafhængighed, 

vægt, helbredsfordele m.m. 

 Viden om andres erfaringer med rygestop 

 Rådgivning om hvordan man holder tankerne 

væk fra tobakken og tackler rygetrangen 

 Støtte fra gruppen 

Såfremt borgeren ikke har mulighed for at deltage i et 

gruppeforløb (f.eks. grundet arbejde), så får borgeren 

mulighed for at få et individuelt forløb på 4-5 

mødegange. 

Hvor mange deltager pr. 

forløb? 

60 borgere pr. år 

Hvad er de samlede 

omkostninger for indsatsen? 

 Hvad vil det koste at 

implementere? 

 Hvad vil det koste i 

driftsomkostninger? 

Implementeringsudgifter: 175.000 kr. 

 

Årlige driftsudgifter: 133.400 kr. i personaleudgifter incl. 

Indirekte tid. 



Hvis indsatsen erstatter en 

anden indsats, hvad koster 

den erstattede indsats? 

Hvilke omkostninger 

erstattes af den nye indsats? 

Indsatsen erstatter ikke en anden indsats 

 

Effekt: 

Hvad er indsatsens primære 

effektmål? – Det mål der 

bruges til at afgøre om 

deltageren har opnået et 

succesfuldt resultat med 

indsatsen. 

Borgeren er røgfri ½ år efter rygestopkursets afslutning 

Hvad er indsatsens 

succesrate?  - En procentsats 

der udtrykker den andel der 

opnår effektmålet. 

50%  

Hvad er 

forudsætningen/begrundelsen 

for succesraten? Hvor 

stammer jeres viden fra? 

Tal fra Rygestopdatabasen viser følgende effekt af 

tidligere års rygestopkurser: 

 65% er røgfrie ved kursusforløbets afslutning 

 62% er røgfrie ½ år efter kursusforløbets 

afslutning (Svarprocenten ved 

halvårsopfølgningen er dog ikke så høj, hvorfor 

succesraten forventes at være omkring 50%) 

 

Økonomiske forudsætninger: 

Effektens økonomiske 

konsekvenser. 

Disse opgøres i en dialog mellem ansøger og SØM-

gruppen (se kontaktpersoner nedenfor)  

 

Økonomikonsulenten på det berørte område kan også 

inddrages i de økonomiske beregninger af effekten, 

ligesom HR & Analyse kan involveres med henblik på at 

tilrettelægge effekt-opgørelsen. 

Konto-oplysninger til 

udmøntning af effekt. Hvor 

skal den økonomiske effekt 

reduceres. 

Beskæftigelse:  

Indkomstoverførsler: Reduktion grundet Rygestop 

 Xg-2530000000-00045 (Sygedagpenge)  

- 2019: 37.798,- 

- 2020: 75.596,- 

- 2021: 113.394,- 

- 2022: 151.192,- 

- 2023: 188.991,- 

- 2024: 226.789,- 

 

Social Omsorg:  

Sundhedsydelser:  

Den økonomiske effekt reduceres på følgende psp-

elementer med følgende vægtet fordeling 

 XG-3010100000-00007 (Praksissektor 3%) 

 XG-3010100000-00001 (Somatik 71%) 

 XG-3010100000-00004 (Psykiatri 26%) 

 



- 2019: 45.738,- 

- 2020: 91.475,- 

- 2021: 137.213,- 

- 2022: 182.951,- 

- 2023: 228.689,- 

- 2024: 274.426,- 

  

 

Afrapportering/evaluering: 

Hvordan laves der opfølgning 

på de borgere, der er i 

indsatsen? 

Borgeren bliver spurgt ved kursets start, slut samt ½ år 

efter afslutning. Resultatet heraf indberettet til 

rygestopdatabasen 

Hvor registreres 

omkostninger ved indsatsen? 

Sundhedsfremme: OBS der oprettes særskilte psp-

elementer, hvis ansøgningen bliver godkendt. 

 XG-xxxxxxxxxx-xxxxx: +175.000 (etablering) 

 XG-xxxxxxxxxx-xxxxx: +133.400 (drift pr. år) 

 

SØM-gruppen:  

Pernille Balle Lange  

Betina Olesen  

Birgitte Budek  

Morten K. Jensen  

Pia Hermanstad  

Charlotte Rottbøll Lauridsen  

Allan Munkholm 


