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Høje-Taastrup Kommune 

 
• Gratis nikotinerstatning i boligområder  

• Forstærket indsats for storrygere  

• Bloktilskud  



Tilskud til rygestopmedicin  

• Det er ikke gratis  

• Der er en egenbetaling  

• De vænner sig til at betale en del selv  



Hvem kan få tilskud? 
 

• Storrygere over 15 år, der ryger mere end 15 
cigaretter om dagen 

• Rygestopforløb i grupper, inklusiv Kom & Kvit 

• Individuelle forløb, i særlige tilfælde med 
tungt vejende grunde til individuel rådgivning 



Kuponen 



Kuponer 

• Hver kupon er på 425 kr. – fremover 225 kr.  

• Prisen er beregnet ud fra typisk forbrug for storryger og 
pakningernes størrelser 

• Der kan i alt udleveres 4 kuponer til hver borger pr. 
rygestopforsøg 

• Der kan kun udleveres en kupon pr. gang i forbindelse med 
rygestoprådgivning (Ved receptpligtig medicin 2 første gang)  

• Alle der modtager kuponer skal udfylde basisskema til 
Rygestopbasen  

 

 



Proceduren  

• Borger og rygestoprådgiver beslutter hvilke 
produkter borgeren skal have 

• Kuponer udleveres af rygestoprådgiver 

• Borgeren medbringer den udfyldte kupon på 
apoteket  

• Apoteket udleverer rygestopmedicin  



Ansvarsfordeling 
Rådgivers ansvar Apotekets ansvar Borgers ansvar Vallensbæk 

Kommune 
• Rådgive deltagere på 

rygestopkurserne om 
farmakologiske 
hjælpemidler med afsæt i 
den enkeltes behov 

• Fortælle om muligheden 
for at modtage økonomisk 
støtte til  farmakologiske 
hjælpemidler og 
spillereglerne for 
udlevering på apoteket 

• Udfylde tilskudskupon med 
oplysninger om Hold nr. 
navn og anbefalede 
hjælpemidler, som kan 
indløses som tilskud til en 
til to ugers forbrug af 
hjælpemidler. Gøre 
opmærksom på at 
formularen er personlig og 
ikke kan indløses af andre 

• Underskrive kuponen 

• Modtage tilskudskuponen 
og sammenholde 
oplysninger på 
sygesikringskort med 
oplysninger på kuponen 

• Administrere pakning og 
udlevering til borgerne 

• Rådgive om anvendelsen af 
de udleverede 
hjælpemidler 

• Sende en elektronisk 
faktura til Vallensbæk én 
gang månedligt 

• Møde op på rygestopkurset 
for at kunne modtage 
rådgivning og kupon 

• Finansiere hjælpemidler ud 
over det, der ydes tilskud til 
fra kommunen 

• Opsøge egen læge for at få 
recept på de receptpligtige 
hjælpemidler 

• Afhente hjælpemidler på 
apoteket mod indlevering af 
den udleverede kupon 

• Benytte hjælpemidlerne ud 
fra apotekets anvisninger 

• Ansvar for at overføre 
pengene til apotekerne 



Rygestopmedicin på mødegange 

• På standardforløb tales om rygestopmedicin 
den første gang og løbende  

• På Kom & Kvit hold tales om rygestopmedicin 
hver gang i deltagerrunden  



Uge 1    –     Uge 2    –    Uge 3    –    Uge 4     –     Uge 5    –   Uge 6    –    Uge 7    –   Uge 8    –   Uge 9       

Indkøb af 

receptpligtig medicin                                               

2 x 425,- kr. 

Indkøb af ”start”-pakke 

1. møde 

Udlevering og håndtering af rygestopmedicin: 

2. møde 3. møde 4. møde 6. møde/ 

kontakt 

Indkøb af 

receptpligtig medicin                                               

1 x 425,- kr. 

Indkøb af ”fortsætter”   

-pakke  

Indkøb af 

receptpligtig medicin                                               

1 x 425,- kr. 

Indkøb af ”fortsætter”   

-pakke 

Indkøb af NRT                                               

1 x 425,- kr. 

Indkøb til 7 dage 

(kombinationsbehandling) 

Plasterbehandling:           
1 pakke á 7 stk. 

dagsplastre 

Indkøb af NRT                                               

1 x 425,- kr. 

Indkøb til 21 dage 

(kombinationsbehandling) 

Plasterbehandling:             
1 pakke á 7 stk. +  

1 pakke á 14 stk.  

dagsplastre 

Indkøb af NRT                                               

1 x 425,- kr. 

Indkøb til 14 dage 

(kombinationsbehandling) 

Plasterbehandling:           
1 pakke á 14 stk. 

dagsplastre   

Indkøb af NRT                                               

1 x 425,- kr. 

Indkøb til min. 14 dage 

(kombinationsbehandling) 

Plasterbehandling:           
1 pakke á 14 stk. 

dagsplastre   

5. møde 

Egenbetaling 

Der vil være en egenbetaling , hvorfor det er vigtigt, at 

rådgiveren informere rygestopperen om indkøb til en 

periode på 21 dage ved 3. møde 

Recept fra egen 

læge på medicin 

Medbringes af 

borger                                          




