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REFERAT
Sundhedsdirektørkredsen tog orienteringen til efterretning.

RESUMÉ
Strategisk Sundhedsstyregruppe præsenteres her for resultaterne af anden undersøgelse af 
henvisninger til kommunale rygestopforløb. Registreringen er foregået i perioden 15. oktober 2021 
til 20. april 2022. Bilag 1 viser de samlede resultater. 67 % af de borgere, der er henvist til et 
kommunalt rygestoptilbud, ønsker deltagelse. 

KOMMUNALE BEMÆRKNINGER
Ingen bemærkninger

INDSTILLING
Det indstilles, at Sundhedsdirektørkredsen

 Tager orienteringen til efterretning

INDSTILLING

Følgegruppen for Forebyggelse indstiller, at Strategisk Sundhedsstyregruppe

 Tager orienteringen til efterretning

SAGSFREMSTILLING

Baggrund

Siden foråret 2018 har der på sygehusene i Region Syddanmark, somatiske såvel som 
psykiatriske, været fokus på at henvise til rygestoprådgivning i kommunen. De syddanske 
kommuner har ligeledes et fokus på at øge henvisningerne til deres rygestopforløb. 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 i forbindelse med patientkontakt.

I januar 2022 blev Det Administrative Kontaktforum præsenteret for en undersøgelse udført af 
Følgegruppen for Forebyggelse i perioden august til oktober 2021, der belyste, hvor mange 
henvisninger, der blev sendt til de kommunale rygestoptilbud, hvor mange borgere, der blev 
opnået kontakt til pr. telefon, og hvor mange der reagerede på brevet i e-boks. Dertil blev det 
belyst hvor mange, der ønskede at deltage i rygestopforløb, hvor mange, der selv ville stoppe med 
at ryge eller planlagde det, samt hvor mange, der ikke ønskede at stoppe.



Samme undersøgelse har Følgegruppen for Forebyggelse gennemført i perioden 15. oktober 2021 
til 20. april 2022 i alle syddanske kommuner. I bilag 1 ses en beskrivelse af undersøgelsen og 
dens resultater. 

Hovedresultatet er, at 67 % af de borgere, der er henvist til et kommunalt rygestoptilbud, ønsker 
deltagelse i et forløb. Tallet er enslydende med undersøgelsen i efteråret 2021.

Resultater fra Rygestopbasen

Alle syddanske kommuner har en aftale med Rygestopbasen, der anvendes til at registrere de 
enkelte rygestopforløb. Borgeren bliver først oprettet i Rygestopbasen, hvis de samtykker hertil. 
Data er ikkenødvendigvis fyldestgørende, men kan være et pejlemærke. Hver enkelt kommune 
kan få en rapport med deres egne data. Der udgives også data på regionsniveau, og nedenfor ses 
udvalgte resultater herfra. Alle rapporter kan læses og hentes her: Rapporter | Rygestopbasen 

Rygestopbasen har udvalgt indikatorer som kvalitetsmål, og her følger udvalgte:

Indikator 2020 2021
Gennemførelse af forløb 57,5 % 63,1 %
Røgfri ved kursets afslutning 69,3 % 64,5 %
Røgfri ved seks måneders opfølgning 47,6 % 41,8 %

Proces

Følgegruppen for Forebyggelse har besluttet at sætte denne monitorering i bero, da data i de to 
gennemførte undersøgelser er enslydende. Det antages derfor, at endnu en undersøgelse ikke vil 
give merværdi, også taget i betragtning, at undersøgelsen medfører ekstra manuel registrering i 
kommunerne. 

Følgegruppen har orienteret bl.a. de lokale samordningsfora om resultaterne, således at de kan 
bruges lokalt til at sætte fokus på det tværsektorielle samarbejde om henvisninger.

Såfremt der opleves et behov eller ønske for at genoptage registreringen, kan der rettes 
henvendelse til Følgegruppen for Forebyggelse.

BILAG 

 BILAG 1: Præsentation af resultater vedr. undersøgelse af henvisninger til kommunale 
rygestopforløb

https://www.rygestopbasen.dk/rapporter



