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Sundhedsfaglig kampagne:

Fra 1. marts skal det handle om rygestop på landets 
apoteker, når første del af forårets sundhedsfaglige 
kampagne fra apoteket skydes i gang. 

Kampagnens hovedbudskab er: ”Få hjælp til dit 
rygestop. Så flerdobler du dine chancer for at lyk-
kes”. Flere undersøgelser viser nemlig, at kombinati-
onen af nikotinsubstitution og et rygestopforløb el-
ler kursus øger chancen for at komme i mål. 

Et af kampagnens formål er at vise den merværdi, 
man får, hvis man henter sin nikotinsubstitution på 
apoteket, fortæller sundhedsfaglig chefkonsulent i 
Danmarks Apotekerforening, Helle Jacobsgaard.

”På apoteket får man mere end bare en pakke tyg-
gegummi med hjem. Den individuelle rådgivning er 
med til at sikre, at man får det rigtige produkt i den 
rigtige mængde , hvilket i sidste ende kan være af-
gørende for, om man lykkes med sit rygestop,” siger 
Helle Jacobsgaard.

Unik mulighed

Derudover kan apoteket gøre opmærk-
som på lokale tilbud om rygestopfor-
løb.

”Mange borgere, der ellers ikke er i 
kontakt med sundhedsvæsenet, kom-
mer på apoteket. Vi har en unik mulig-
hed for at støtte op om visiteringen af 
borgere til et kommunalt rygestoptil-
bud,” siger Helle Jacobsgaard og tilføjer, 
at der også kan henvises til Stoplinjen 
eller E-kvit. 

E-kvit er et skræddersyet onlineryge-
stop-program for alle, der ønsker at blive 
røgfri eller bare vide mere om deres egen 
rygning. Site og app er udviklet i samarbejde mel-
lem Danmarks Apotekerforening, Sundhedsstyrel-
sen, Kræftens Bekæmpelse og Københavns Kommu-
ne.

Apoteket sætter 
fokus på rygestop

Om kampagnen 
Kampagnen kommer til at løbe fra den 
1. marts 2020 og måneden ud. Den består 
bland andet af:

•  Kampagnematerialer til apotekerne (blandt andet 
plakater, flyere, pins og aftalekort).

•  Borgerrettet kampagnefilm om at apoteket kan 
hjælpe ved rygestop. Filmen vises på sociale medier i 
kampagneperioden og ligger på kampagnesiden på 
Apoteket.dk. 

• Kort film til apoteks-tv.

•  Webinar, der støtter medarbejderne 
på apoteket i rådgivning om ryge-
stop. Det kan ses på medlemsnet-
tet fra den 1. februar 2020.

TRÆT AF 

AT RYGE? 

Apoteket kan hjælpe dig med 

dit rygestop. Kom ind og hør mere.
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STOPuden at give op

Få hjælp til dit rygestop. 
Så flerdobler du dine chancer for at lykkes.

Vi ved, hvordan du skal behandles, også når det gælder rygestop. 

Vil du gerne holde op med at ryge? Undersøgelser viser, at din chance for succes 

bliver mange gange større, hvis du får støtte undervejs. Tal med os her på apoteket 

om de mange muligheder, eller se mere på apoteket.dk/rygestop

Godt vi har apoteket

50x70_plakat_rygestop.indd   1

17/01/2020   12.29

Kampagnen om rygestop er den første af forårets to 
sundhedsfaglige kampagner under temaet ”hånd-
købslægemidler”. Fra maj er temaerne skedesvamp 
og fodsvamp.  

  TGA


