DET MENER
HALSNÆS KOMMUNE
OM SAMARBEJDET
Vi har talt med
Sundhedskonsulent Christina H. Schneekloth

Hvorfor valgte Halsnæs
Kommune at samarbejde med
Rygestopkonsulenterne?
”Jeg kommer fra Københavns
Kommune, hvor der var et stort
korps af konsulenter. Det havde
man ikke i Halsnæs, da jeg kom
hertil og blev ansvarlig for bl.a.
rygestopindsatsen.
De første år kørte jeg det selv
sammen med 2-3 konsulenter,
men det var et sårbart set-up,
bl.a. ved sygdom, og det var
ikke muligt at matche forskellige
grupper af borgere med så få
konsulenter. Vi havde heller
ikke mulighed for at sparre og
opdatere personalet, fordi det
administrative og kontakten til
borgerne tog så meget tid.
Ved at samarbejde med RSK
fik vi adgang til et stort korps af
fagligt opdaterede konsulenter,
og der bliver taget godt hånd
om borgerkontakten.”
Hvorfor har I valgt at holde
fast i samarbejdet så længe?
”Det er mig, der har det endelige ansvar over for kommunens
politikere, og jeg er helt tryg
ved, at tingene er i orden, når
jeg lægger opgaver i hænderne
på RSK. Det er dem, der er kommunens ansigt udadtil over for
borgerne, og de er 100% loyale
i forhold til Halsnæs. Omtalen i
kommunen af kurser og resultater er altid god, og der er aldrig

nogen, der har sået tvivl om,
hvorvidt pengene er givet godt
ud.”
Rygestopbasen har kåret
Halsnæs som ”Danmarksmester
i Rygestop” de sidste
5 år. Hvad har det betydet
for kommunens rygestopindsats?
”Der har selvfølgelig været
skrevet om det i medierne, hvor
borgerne har kunnet se, at det
kan lade sig gøre at stoppe.
Det betyder meget. Og det
har naturligvis også betydning
for politikerne, at de kan bruge
resultaterne som en positiv
fortælling og en løftestang i det
fortsatte arbejde.”
Hvordan er dine erfaringer
med RSKs konsulenter?
”De er professionelle og positive. Jeg har ikke mødt alle,
men jeg er helt sikker på, at der
er garanti for, at alle følger en
fælles linje. Jeg er tryg, fordi jeg
ved, at nye konsulenter har været igennem en grundig oplæring, før de selv går i gang.”

mødt med et nej, men et ”lad
os se, hvad vi kan gøre”. Det er
ganske enkelt godt håndværk.”
Hvad mener du om RSKs
tilgang til rygestop?
”Jeg har tiltro til den. Der er
mange indgangsvinkler og værktøjer – også omkring de psykologiske aspekter – og konceptet
ligger ikke bare stille; jeg ved, at
både kurser og materialer bliver
løbende udviklet i forhold til
rygermålgrupper og den nyeste
viden på området. Det er fagligt
funderet og innovativt. Og det
virker.”
Hvad er fordelen ved at
samarbejde med RSK
”Halsnæs er en lille kommune,
og vi har ikke en stor sundhedsafdeling. Jeg har som sundhedskonsulent mange forskellige indsatser og opgaver, jeg
skal forholde mig til. Derfor er
kvaliteten vigtig. RSKs arbejde
er altid i orden, og der har aldrig
været noget at udsætte på det.
De er professionelle, pålidelige
og nytænkende – med mulighed
for en sparring, vi ikke kan sikre
for det samme beløb med egne
konsulenter.
Det er de bedste kurser, man
kan få i Danmark.

Hvordan fungerer samarbejdet
med RSKs kontor i hverdagen?
”Imødekommende og fleksibelt;
der er altid mulighed for at justere undervejs i forhold til antallet
af kurser osv. Man bliver aldrig
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