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Samarbejde om ”Ung til ung”-tobaksforebyggelse og 
rygestop i Kolding og Haderslev kommuner 
Version 1.3 - 28. februar 2018 
 
 
Partnere og formål 
UC SYD, Ernæring og Sundhed, Kolding og Haderslev kommuner og Kræftens Bekæmpelse 
ønsker at sammensætte og udbyde en sundhedsformidleruddannelse. Uddannelsen udbydes til 
studerende på Ernæring og Sundhed på UC SYD.  
  
Uddannelsesforløbet ruster de studerende til følgende opgaver, som de motiveres til at 
varetage efter at have modtaget undervisningen:  
- Formidling mhp. tobaksforebyggelse i folkeskolen, herunder varetage moduler af forløbet 

Cool Uden Røg, som Kræftens Bekæmpelse udbyder til alle folkeskoler. 
- Formidling mhp. rygestop på ungdomsuddannelser, 10. klasse-centre, erhvervs- og 

produktionsskoler.  
 
i Kolding og Haderslev kommuner.  

 

Indplacering af forløbet (tid og sted) 
Uddannelsesforløbet udbydes til studerende på Ernæring og sundhed på 2. semester. Forløbet 
skemalægges og indgår i det samlede tilbud om undervisning. Det betyder, at ca. 35 
studerende tilbydes undervisningen.  
 
Forløbet afvikles med start marts 2018. De studerende modtager undervisning mandag og 
tirsdag den 5. og 6. marts. UC SYD briefer de studerende om forløbet frem til opstart. 

 

Opbygning og indhold 
Undervisning afvikles i to moduler af seks timer, fx fra 9-15.  
 
Undervisningen varetages af Kræftens Bekæmpelse. Undervisningen svarer til indholdet af 
Kræftens Bekæmpelses sundhedsformidleruddannelse, som uddanner i rygeforebyggelse og 
rygestopevents. Dog uddannes de studerende ikke til at varetage forældremøder. I stedet 
introduceres de til principper fra den motiverende samtale. Undervisningen søges desuden 
afstemt med de studerendes øvrige modtagne undervisning – de studerende efterspørger viden 
om de fysiologiske aspekter af rygning.  
 
Forløbet ruster de studerende til følgende opgaver, som de motiveres til at varetage efter at 
have modtaget undervisningen:  
- Formidling mhp. tobaksforebyggelse i folkeskolen, herunder varetage moduler af forløbet 

Cool Uden Røg, som Kræftens Bekæmpelse udbyder til alle folkeskoler. 
- Formidling mhp. rygestop på ungdomsuddannelser, 10. klasse-centre, erhvervs- og 

produktionsskoler.  
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Forløbet giver ikke ECTS-point, men det kan etableres som et talentforløb, hvor der uddeles 
bevis fra Kræftens bekæmpelse efter fem gennemførte formidlingssituationer. 
 
Winnie fra Haderslev Kommune har et indlæg i løbet af undervisningen. Anne og Birgitte 
Kolding Kommune sigter mod at lave en video, som også indgår.  

 

”Indsalg” til skoler og uddannelsesinstitutioner  
Kolding og Haderslev kommuner er ansvarlige for at ”sælge sundhedsformidlerne ind” på 
folkeskoler og ungdomsuddannelser - eventuelt i samarbejde med CFU, hvis kommunen har 
indgået aftale herom.  

 
Kræftens Bekæmpelses områdekontor i Syddanmark informerer ligeledes om ordningen ved 
enhver relevant dialog med skoler og uddannelsesinstitutioner.  
  
Kræftens Bekæmpelse faciliterer en hjemmeside til online ”booking” af en sundhedsformidler 
(https://www.cancer.dk/forebyg/undga-roeg-og-rygning/indsatser-mod-rygning/unge-og-
rygning/frivillige/kontakt-syddanmark/). 
 
Erfaringer viser, at det er vigtigt for det fortsatte engagement, at man som sundhedsformidler 
hurtigt efter uddannelsen får prøvet sine nye kompetencer af. Det er derfor en prioritet, at der 
allerede ligger konkrete opgaver klar, når de studerende er uddannet.  
 
En PR-indsats i forbindelse med uddannelsessituationer og events kan udbrede kendskabet og 
styrke indsalget.  
 
For skolerne generelt – og særligt for efterskolerne – er det særligt attraktivt at få 
sundhedsformidlere ud relativt hurtigt efter skolestart.  
 
Kommunerne tobakskoordinatorer orienteres løbende om, hvornår Kræftens Bekæmpelse 
præsenterer skoler og uddannelsesinstitutioner for kampagnen Cool uden Røg, så indsatsen 
kan understøttes af kampagnen, ligesom sundhedsformidlerne selv modtager relevant 
orientering. 
  
I dialogen med skolen kan der opfordres til, at forældrene orienteres om tobaksundervisningen 
på skoleintra – gerne med en henvisning til siden www.snakomtobak.dk, der giver forældrene 
redskaber til at tale med sit barn om tobak. KB’s områdekontor varetager denne proces. 

 

”Matching” af opgaver og studerende 
Der etableres en facebookgruppe, www.facebook.com/groups/sundhedsf/, som de studerende 
melder sig ind i som et led i undervisningen. Her udbydes de sundhedsformidleropgaver, som 
skoler og uddannelsesinstitutioner har booket. Kræftens Bekæmpelses områdekontor i 
Syddanmark modtager bookingerne og er ansvarlig for hurtigt at videreformidle dem i 
facebookgruppen og understøtte, at der findes en sundhedsformidler til opgaven. 
 
Hvis kommunerne foretrækker det, gives de også adgang til gruppen, så kommunerne direkte 
kan lægge anmodninger op i gruppen.  

https://www.cancer.dk/forebyg/undga-roeg-og-rygning/indsatser-mod-rygning/unge-og-rygning/frivillige/kontakt-syddanmark/
https://www.cancer.dk/forebyg/undga-roeg-og-rygning/indsatser-mod-rygning/unge-og-rygning/frivillige/kontakt-syddanmark/
http://www.snakomtobak.dk/
http://www.facebook.com/groups/sundhedsf/
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Kræftens Bekæmpelse lægger løbende ny relevant viden om rygestop og rygeforebyggelse op 
i gruppen.  
 
Kræftens Bekæmpelses områdekontor står til rådighed ift. sparring for de studerende. 
Kommunernes tobaksmedarbejdere kan ligeledes vælge at tilbyde sparring.  

 

Afvikling af undervisning og events  
KB’s områdekontor udarbejder et ”Kontakt mig om rygestop!”-skema, som 
sundhedsformidlerne kan medbringe til events. Her kan unge bede om at blive kontaktet af en 
kommunal rygestopkoordinator/-instruktør.  

 

Etablering af netværk  
Kræftens Bekæmpelses områdekontor i Syddanmark inviterer fire gange i 2018 og herefter to 
gange årligt sundhedsformidlerne til en erfaringsudvekslings- og inspirationsaften i 
Haderslev.  
  
Aftenernes formål er at motivere og fastholde gruppen og udvikle sundhedsformidlerens 
indsats. Aftenernes indhold vil være sociale aktiviteter (fx fællesspisning), faciliteret 
udveksling af gode og dårlige erfaringer og inspiration og ny viden fra kommunerne og 
Kræftens Bekæmpelse, fx gennem små oplæg. Desuden kan de løbende evalueringer fra 
skoler/uddannelsessteder og de studerende give anledning til, at bestemte emner tages op.  
 
Endelig kan aftenerne bruges til supervision af de studerende.   
  
Til aftenerne inviteres også Kræftens Bekæmpelses lokalforeningsformænd fra Kolding og 
Haderslev kommuner samt de kommunernes tobakskoordinatorer.  
 
KB’s områdekontor udarbejder forslag til tidspunkter.   
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Figur 1: Overblik over roller og opgaver 
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