
Undersøgelse af VBA-henvisninger fra sygehusene til kommunerne 
i Syddanmark vedr. tobaksforebyggelse (DAK)

REFERAT
Emnet blev drøftet, herunder i forhold til mediedækning, hvor patientforeninger har tilkendegivet 
utilfredshed med sygehusenes håndtering og henvisningspraksis i forhold til kommunernes ryge-
stoptilbud. 
 
Sundhedsstrategisk Forum tog orienteringen til efterretning. 

RESUMÉ
I perioden 15/8 - 15/10 2021 modtog de 22 syddanske kommuner i alt 879 henvisninger til rygestop-
forløb. 446 henvisninger blev sendt fra sygehusene og 111 kom fra almen praksis. De resterende 
kom fra øvrige henvisningskilder. Følgegruppen for forebyggelses undersøgelse på området viser, 
at 67 % af alle henvisninger fører til, at borgeren accepterer rygestopforløb. Undersøgelsen viser 
også, at hovedparten af kommunerne som udgangspunkt kontakter borgerne pr. telefon, hvilket 
medfører, at flere siger ja tak til rygestopforløb.

KOMMUNALE BEMÆRKNINGER
Ingen bemærkninger

INDSTILLING
Det indstilles, at Sundhedsstrategisk Forum 

 Tager orienteringen til efterretning

INDSTILLING

Følgegruppen for forebyggelse indstiller, at Det Administrative Kontaktforum

 Tager orienteringen til efterretning

SAGSFREMSTILLING

Baggrund
I foråret 2018 blev det besluttet, at alle sygehuse i Region Syddanmark, somatiske såvel som psy-
kiatriske, skulle arbejde hen imod fuld implementering af en systematisk opsporing af patienter, der 
ryger, og dernæst tilbyde dem henvisning til rygestop-rådgivning i kommunen. Dette ved brug af 
VBA-metoden (very brief advice), der er en evidensbaseret metode bestående af tre elementer til at 
spørge ind til rygestatus og henvise til rygestoptilbud.



Følgegruppen for forebyggelse har gennemført en undersøgelse, der belyser, hvor mange henvis-
ninger, der sendes til de kommunale rygestoptilbud, hvor mange borgere, der opnås kontakt til pr. 
telefon, og hvor mange der reagerer på brevet i e-boks. Dertil belyses hvor mange, der ønsker at 
deltage i rygestopforløb, hvor mange, der selv stopper med at ryge eller planlægger det, samt hvor 
mange, der ikke ønsker at stoppe. 

Registreringen er gennemført i perioden 15/8 – 15/10 2021. Registreringen er foregået manuelt og 
alle kommuner har fremsendt udfyldt registreringsskema til følgegruppesekretariatet. 

Resultater 
I indsamlingsperioden modtog kommunerne samlet set 879 henvisninger. Heraf sagde 67 % ja tak 
til et rygestopforløb. 12 % sagde nej tak til forløb og 7 % blev der ikke opnået kontakt til. De sidste 
15 % blev f.eks. henvist til apotek, ville selv finde et andet tilbud, ville vende tilbage senere eller 
andet (f.eks. ingen registrering i tilbagemeldingen til sekretariatet).

Stort set alle deltagende kommuner kontakter borgerne pr. telefon, når de modtager en henvisning. 
Hvis der ikke opnås kontakt til borgerne efter 2-3 opringninger, eller hvis der er angivet forkert tele-
fonnummer på borgeren, kontaktes borgeren via e-boks. Her opfordres borgeren til at kontakte ry-
gestopvejlederen. Kun en enkelt kommune fremsender brev via e-boks som førstevalg.

Sammenhæng mellem kontaktform og accept af rygestoptilbud:
I nedenstående tabel vises sammenhængen mellem kontaktform og accept af rygestoptilbud eller 
ej. I tabellen fremgår det, at såfremt der opnås kontakt til borgere pr. telefon, er sandsynligheden 
for, at de accepterer rygestoptilbud, 74 %.  

Tabellen viser, at den telefoniske kontakt bidrager til, at flest borgere kommer i rygestopforløb.



Konklusion
Undersøgelsen tegner et tydeligt billede af, at telefonisk kontakt til borgerne medfører, at flere siger 
ja tak til rygestopforløb. Dette budskab formidles til alle kommuner. Endvidere formidles det til de 
henvisende parter, at henvisninger til de kommunale tilbud fortsat bør være i fokus, og at det er 
væsentligt, at der fremgår korrekt telefonnummer til borgeren på henvisningen.

Den videre proces
I henhold til tidligere beslutning i Følgegruppen for forebyggelse, gennemføres undersøgelsen igen 
om 6 måneder, dvs. i april 2022. Undersøgelsen formes og udføres af Afdelingen for Tværsektorielt 
Samarbejde. 

Data forelægges efterfølgende Følgegruppen for Forebyggelse, hvorefter resultaterne forelægges 
de lokale samordningsfora, implementeringsgrupperne samt andre relevante fora, såfremt det findes 
aktuelt.

Formålet med at indsamle oplysningerne om opfølgning på VBA indsatsen er at fastholde (og øge) 
antallet af henvisninger og antallet af borgere i rygestopforløb. Indsamlingen af data kan ligeledes 
bruges til at synliggøre og eventuelt forbedre det tværsektorielle samarbejde om henvisninger.
Sygehusene har gavn af tallene for at give patienterne/borgerne en forsikring om, at der følges op 
på de henvisninger, der bliver sendt ud, ligesom kommunerne kan have interesse i at følge kontakt-
form og antal rygestopforløb.

Rygestopbasen
Mange kommuner anvender Rygestopbasen, der kan give et indblik i andelen af borgere, der er 
røgfri ved afsluttet forløb samt eventuelt ved 6 måneders opfølgning. Borgerne registreres først i 
Rygestopbasen, når de siger ja tak til et rygestopforløb i kommunen samt hvis de samtykker hertil. 
Følgegruppen for forebyggelse lader det være op til lokal beslutning, om disse data skal findes og 
bearbejdes lokalt.
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