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Ja, der er meget, der ændrer sig efter et rygestopkursus ...

Allen Carr’s Easyway v/ Mette Fønss ApS
Asger Rygsgade 16, 1. th. | 1727 København | Tel: 7026 7711 | www.easyway.dk | info@easyway.dk
Easyway-metoden er opfundet af englænderen Allen Carr, der selv var storryger. I dag har titusinder
af rygere deltaget i Easyways rygestopkurser verden over. Easyway tæller over 50 klinikker.
I Danmark har over 250 virksomheder siden 2000 benyttet sig af Easyway, store som små.
Vi glæder os til også at gøre din virksomhed røgfri.

Dine medarbejdere bliver røgfrie på 10 timer. Med garanti
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»Hver tredje lønmodtager, svarende til 800.000 danskere,
udsættes dagligt for andres skadelige tobaksrøg på arbejdspladsen. Det betyder, at mange har en betydelig øget risiko for
at få kræft, hjerte-karsygdomme og luftvejslidelser.«

Velkommen til Easyway.
Det lette rygestop
Der kan være mange grunde til, at du interesserer dig
for en røgfri virksomhed.
Måske har du regnet på det og opdaget, at hvis en
medarbejder ryger fem cigaretter i løbet af en arbejdsdag, svarer rygepauserne til mere end fem ugers betalt
ferie om året.
Måske har virksomheden vedtaget en rygepolitik,
hvor ingen længere skal udsættes for giftig, passiv røg
på arbejdspladsen. Og du har så fået opgaven at finde
et tilbud, der motiverer alle pulsende kollegaer til at
kassere deres hvide ven med dræberinstinkt.
Hvis du selv ryger, angriber du måske opgaven med
lettere skepsis. For hvordan omvender en kursusholder
alene udstyret med en tavle og et stykke kridt en række
inkarnerede storrygere på en arbejdsdag? Ved hjælp af
hokuspokus?? For noget mystisk må der da ske bag de
lukkede døre, når kursusdeltagerne helt frivilligt ryger
deres sidste cigaret, inden de forlader kursuslokalet.

Uanset hvad der er din baggrund, så er det en kendsgerning, at Easyway er en effektiv vej til et holdbart rygestop.
Hvis deltageren stadig ryger efter de tre kurser,
ryger pengene tilbage til virksomheden.
Når du har læst denne brochure, forstår du hvorfor
mange danske virksomheder har haft succes med
Easyway – det lette rygestop. Vi glæder os til at gøre din
virksomhed røgfri.

kilde: www.sst.dk

»I en undersøgelse fra april 2005

Hver anden ryger dør af sin rygning. I gennem-

sagde 67 procent »ja« til, at de ønsker

snit dør rygere 10 år tidligere end ikke-rygere.

flere røgfrie miljøer i samfundet, og

kilde: www.cancer.dk

61 procent ønsker, at man ved lov skal
kræve, at den enkelte arbejdsplads

God læselyst. Godt rygestop.

indfører en rygepolitik.«
kilde: InterReseach A/S
Mette Fønss
Allen Carr’s Easyway DK

Det er ledelsens ansvar at sikre et sikkert og sundt
arbejdsmiljø. Derfor er det også ledelsens ansvar
at beskytte medarbejderne imod passiv rygning.
kilde: arbejdsmiljøloven

210x210 EASWAY profil

28/09/05

12:43

Side 6

Dine medarbejdere bliver røgfrie
i løbet af 10 timer, fordi ...

Easyway gør det nemt
at stoppe, fordi ...

.... Easyway forstår rygerens psykologi

... Easyway fjerner frygten

... Easyway motiverer til rygestop

... Easyway giver rygeren værktøjer

Rygere ved per definition godt, at de for hvert hiv
tærer på deres liv, at rygning dræber langsomt. Men de
fortsætter. Hver time tænder en ryger i gennemsnit
endnu en cigaret, uanset om kroppen allerede advarer
med voldsomme hosteanfald, og uanset om cigaretpakker advarer med dødbringende budskaber leveret i
en sort, klar typografi.
Rygeren ved godt, at rygning er farligt, men lukker
øjnene. Det er nødvendigt for at kunne holde ud at
ryge.

Metoden tager udgangspunkt i visheden om, at rygerne paradoksalt nok frygter et liv uden cigaretter mere,
end de frygter et liv med cigaretter.
Rygerne frygter, at de uden cigaretterne pludselig
ikke overkommer deres job og privatliv. For hvordan
skal de uden en cigaret håndtere, når der kommer en
ekstra ordre? Hvad skal nu skærpe koncentrationen,
når der kæmpes mod deadline? Rygerne insisterer på,
at cigaretterne kan bruges til at dulme nerver, til at
opkvikke hjernen, til at fjerne sorg, til at minimere
angst, til at fremme glæde, til hvad som helst. (Selv om
cigaretproducenterne garanterer, at deres cigaretter
er fuldstændig ens). Sagen er bare den, at alle ikkerygere ikke har noget problem med at koncentrere sig
eller klare pressede situationer – selv om de ikke inhalerer for 12.000 kroner nikotin om året. Cigaretterne får
ikke nogen medarbejdere til at arbejde hurtigere eller
bedre. Efter 5 timer forstår rygerne, at en blanding af
tjære, nikotin og kulilte ikke får nogle mennesker til at
konvertere til Superman. Tværtimod er rygere stofafhængige slaver af nikotinen.

En klog adfærdspsykolog har engang bevist, at hvis
lille Benjamin igen og igen får at vide, at han ikke kan
synge, så kan Benjamin faktisk ikke synge. Sådan er det
også med rygeproblematikken. Rygere har siden barnsben hørt, at »Onkel Kim rigtig gerne vil, men ikke kan
holde op«, at »mor vil så gerne stoppe, men lille skat,
det er bare så svært«. At det med andre ord er umuligt,
at holde op med at ryge. Men det er noget sludder. Med
Easyway er der ingen grund til at strege ambitionen
om at blive røgfri fra ønskelisten.
Det tager cirka 5 timer, før rygerne forstår, at alle let
kan droppe cigaretterne. Rygeren vil stå med en ren
oplevelse af den fysiske frigørelse af nikotinen – og så er
rygerne klædt på til at slukke den sidste cigaret. Uden
brug af nåle, nikotin i andre former eller viljestyrke.
Den enkelte ikke-ryger føler heller ikke trang til at
putte noget i munden konstant, og derfor er der heller
ingen risiko for, at din virksomhed stiger i vægt.

Faktum er, at 28 procent af befolkningen over 13 år
dagligt ryger, og langt de fleste har forsøgt at holde op
flere gange i løbet af deres osende karriere, men forgæves. Desværre for selvværdet og for besværet starter de fleste med at ryge igen inden for de første 12
timer. Og resten falder tilbage i nikotinfælden i et
svagt øjeblik, hvor de bilder sig ind, at de har brug for
lidt at styrke sig på – en begravelse, en fest, en eksamenssituation, en fyring, en date, en fredagsbar etc.
Resultatet er, at rygerne sidder tilbage med en oplevelse af, at det er umuligt, at holde op med at ryge.
Men det er kun fordi de har grebet stop-forsøget forkert an. Uden redskaber. Uden psykisk afklaring. Uden
Easyway, fristes vi til at skrive. For det er faktisk let at
holde på op med at ryge. Rygeren skal bare bruge de
rigtige værktøjer og de rigtige tankeprocesser, og dem
får rygerne af Easyway.

... Easyway skræmmer ikke rygerne
Skræmmekampagner preller af på rygerne, så dem
lader Easyway andre om at hive frem. Intet er mere
uinteressant og spild af din virksomheds dyrebare kursustid, end at studere nærbilleder af rygerlunger og
gennemgå tobaksrøgens 4.000 kemiske stoffer, hvor af
200 er giftige og mindst 40 er klassificeret som direkte
kræftfremkaldende.
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TDC indfører skod-politik
TDC har valgt at skodde cigaretterne. Derfor har de tilbudt alle medarbejdere gratis rygestopkursus i arbejdstiden. Mere end 700 medarbejdere har
røget deres sidste cigaret på et Easyway-kursus. Mange står stadig i kø.
TDC har for nylig indført en ret skrap rygepolitik.
Princippet i den er, at ingen medarbejdere skal udsættes for røg, hvis de ikke ønsker det. Derfor finder TDC
det rimeligt, at tilbyde rygerne hjælp til at stoppe helt.
»Vi afsætter ressourcerne, fordi vi mener noget med
det. Vi tager et socialt ansvar. Rygepolitikken er en del
af vores omsorg for medarbejdernes ve og vel«, siger
HR-konsulent Per Sjøstedt fra TDC.
Han fortæller, at det naturligvis har været lidt af et
puslespil at få medarbejdere fra hele landet samlet i
kursuslokalerne, men selv om der har været run på, er
det gået ganske nemt.
»Hvor der har været rygere og et lokale, har vi holdt
et kursus. Easyway har håndteret det hele professionelt og været meget fleksible med at rejse rundt til
vores forskellige afdelinger i landet fra Aabenraa til
Nordsjælland«, siger han.

Færre rygere, mere at være tilfreds over.
Da TDC havde besluttet, at Danmarks største teleudbyder ville sætte ind over for rygestop, var det Per
Sjøstedt, der skulle finde en løsning. Og den skulle helst
virke, det forstås.

»Der er flere aktører på markedet, men vi fandt hurtigt,
at Easyway havde de bedste referencer. Esayway havde
allerede været ude i mange danske virksomheder. Og vi
har været meget tilfredse med resultatet.
Hele afdelinger er blevet røgfrie. Storkontorer er
pludselig blevet totalt røgfrie. Det er jo fantastisk. Vi
oplever, at medarbejderne holder færre pauser og er
mere effektive i løbet af dagen. Vores succeskriterier er
nået. Vores mål var, at over halvdelen af kursisterne
blev røgfrie, og det har vi opnået«, fortæller en tilfreds
HR-konsulent. Han fremhæver fordelene ved, at han
med Easyway har sendt hele teams af sted på kursus,
der så har støttet hinanden i at blive røgfri.

God investering
Per Sjøstedt er ikke det mindste i tvivl, når han vurderer, om kursusbudgettet bliver tjent ind igen.
»Ja, absolut. Vi får medarbejdere, der holder færre
pauser og får færre sygedage. Og så får vi glade medarbejdere. Mange siger til mig: Hold da op hvor var det
nemt. Og det er altså folk, der har røget i 30 eller 40 år.
De forstår simpelthen ikke, at de ikke er holdt op noget
før, når det er så lige til.«
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Røg sin sidste smøg

Et skub i den rigtige retning

Annette Øhlers, konsulent fra Græsted-Gilleleje Kommune har forsøgt at

»Det var liige, hvad der skulle til, for at jeg endelig fik taget mig sammen«.

kvitte cigaretterne to gange. Da hun forlader lokalet, er hun efter i alt 15

Sådan lyder det ofte i ServiceGruppen, hvor 80 procent af kursisterne nu

år som ryger endelig sikker på én ting: Hun har røget sin sidste cigaret.

møder på job uden cigaretter i skjortelommen.

Siden et Easyway-kursus i foråret 2005 har Annette
Øhlers kun inhaleret frisk luft. Hun har fået mere energi, vejrtrækningen er blevet bedre, hun dyrker mere
motion og smiler mere. For der er meget at være tilfreds med:
»Jeg er en glad ikke-ryger. Og jeg har nok fået mellem 3 og 10 leveår i bonus af min arbejdsgiver«, vurderer Annette Øhlers, der bestemt ikke savner de hvide
osende pinde i sit liv.
»Når jeg ser på en ryger, tænker jeg, hold da op,
hvor er det godt, at det ikke er mig", pointerer hun. Hun
er selv overrasket over effekten af kurset, for tidligere
har hun ikke haft succes med at holde op. Sidst via et
traditionelt rygestopkursus«.
»Det handlede primært om at trappe ned og bruge
nikotinerstatning. Det virkede slet ikke på mig. Jeg røg,

inden der var gået en måned«, fortæller hun. Ganske
anderledes var det med Easyway:
»Efter kurset forstod jeg, at det handler om at kode
sig selv – og det var en befrielse at opdage. Hvis du
fokuserer på det gode, og på at det er let at holde op,
så er det let at holde op«, fortæller Annette Øhlers, der
i dag er 100 procent sikker på, at hun er holdt op med
at ryge for altid. Ligesom hun er skråsikker, når hun
bedømmer om kommunens personaleudgifter til kurset er givet godt ud.
»Jeg er helt overbevidst om, at pengene er givet
godt ud. Jeg bruger ikke længere op til en time om dagen
på at ryge. Men vigtigst af alt, så er jeg en sundere og
gladere medarbejder, der er min arbejdsplads meget
taknemmelig for den støtte, jeg har fået.«

Askebæger er væk. Rygerområder er væk. End ikke
rygekupeer med emhætteeffekt syner i de nye åbne
arbejdsmiljøer hos ServiceGruppen i Hedehusene. Per
1. maj flyttede én af Danmarks største IT-servicepartnere ind i funklende nye lokaler, og ledelsen benyttede
chancen til at gøre hele virksomheden røgfri.
»Som virksomhed har vi muligheden for at skubbe
miljøet i den rigtige retning, nu hvor det er blevet
legalt at diskutere rygepolitik. Når man reelt kan bidrage til at gøre samfundet røgfrit, så må man da gøre
det«, siger administrerende direktør Preben Duus
Jørgensen, der som led i den nye rygepolitik har tilbudt
alle rygere (ca. 20 procent af medarbejderstaben på
160) at komme på rygestopkursus.

Når han kan, så kan jeg da også ...
En succesrate på 80 procent har givet flere i IT-virksomheden blod på tanden.
»I første omgang er nogen skeptiske. Men der sker
efterdønninger når storryger holder op med at ryge fra
den ene dag til den anden. For så tænker en kollega:
Kan det virkelig lade sig gøre? Det må jeg også prøve«.
Sådan fortæller direktøren, der selv gik fra 30 smøger
dagligt gennem 30 år til totalt røgfri for tre år siden

med Easyway. Så succesen kommer egentligt ikke bag
på ham:
»Terapeuten har en ægte interesse i at skabe ikkerygere og lirer ikke bare en teori af. Man mærker tydeligt, at Easyway reelt brænder for at gøre deltagerne
røgfrie. Og entusiasmen smitter af på deltagerne. Jeg
har ofte hørt mine medarbejdere sige: Han er sgu da
godt nok god, ham underviseren«.

Ikke hang til effektmålinger
Preben Duus Jørgensen måler ikke sine ex-rygende
medarbejdere på, om hvor vidt de er blevet mere eller
mindre effektive. Det er uinteressant at bevise, at det
betaler sig at afsætte ressourcer på rygevaner, mener
han.
»Lige meget hvordan man vender og drejer det, så
kan det kun betale sig at blive røgfri. Hvis bare der er
én af mine medarbejdere, der undgår at blive alvorlig
syg, så er pengene givet mere end godt ud. I forhold til
de samlede personaleomkostninger, er det her jo et
minimalt beløb. Udgiften er fuldstændig ligegyldig.«
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Din virksomhed
er garanteret
succes med
Easyway, fordi ...

fradrag?
Rygestopkurser er en fradragsberettiget
udgift, da disse anses for at falde ind under
sundhedsfremmende foranstaltninger. Din
virksomhed får dermed lov til at betale medarbejdernes rygestopkurser.
Rygestopkurser, -terapi og -rådgivning kan
modtages skattefrit af medarbejderen, hvis
udgiften afholdes som led i arbejdsgiverens
generelle personalepolitik for alle virksomhedens medarbejdere.
kilde: www.toldogskat.dk

... en røgfri virksomhed har et sundere arbejdsmiljø,
renset for tunge skyer af passiv, giftig røg. Til glæde
for alle i virksomheden.

garanti?
Easyway giver en uforbeholden garanti. Hvis

... røgfrie virksomheder øger produktiviteten og kursusudgifterne kommer hurtigt mange gange igen.

deltagerne ikke bliver røgfrie efter de 3 kurser
– afholdt indenfor 3 måneder –, får virksomheden pengene tilbage. Hver en krone. Uden

... omverden ser anderledes positivt på virksomheden,
der investerer i den enkeltes medarbejders ve og vel.

brok. Men det er nu sjældent, det kommer så
vidt. Undersøgelser viser, at over 70 procent
stadig er røgfrie efter to år.

... ex-rygerne er virksomheden evig taknemmelig.
Endelig skete det, de havde ønsket sig, men måske
havde frygtet ville ende med endnu et nederlag. Og
så mærker de naturligvis også, at rygestoppet helt
konkret betyder en lønstigning på cirka 2.000 kroner
om måneden.

tid og sted?
Easyway kommer overalt. Så længe der er
mindst 10 deltagere, et lokale og en tavle,
sender vi en Easyway-terapeut – uanset hvor i

... ikke-rygerne arbejder videre med en tilfredshed over,
at de nu befinder sig i et sundt miljø, hvor ingen holder flere pauser end andre, hvor ingen har flere sygedage end andre, hvor alle arbejder under samme forudsætninger.

landet virksomheden ligger. Virksomheden er
naturligvis også velkommen til at holde kurser i vores lokaler i København. Normalt er et
enkelt kursus nok til at blive en glad ikkeryger, men prisen inkluderer 2 opfølgningskurser på 3 og 2 timer.

... ikke mindst: Virksomheden redder menneskeliv.
Hvert år dør der 50 mennesker af passiv rygning i
Danmark og i alt dør cirka 13.000 danskere om året af
sygdomme, der skyldes rygning.

hvad så nu?
Ring til Easyway på 7026 7711 eller mail
info@easyway.dk

