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Ka’ 30 sekunder 

ændre ulighed i 

sundhed?



Projekt ‘Forstærket indsats overfor 

storrygere i Vestklyngen’ 2015 - 2017

Samarbejde mellem
De 6 vestklynge-kommuner

Hospitalsenheden Vest

Regionspsykiatrien Vest

Almen praksis

Apoteker

Støttet med 6 mio fra Sundheds- og 

Ældreministeriets pulje til forstærket indsats 

overfor storrygere

Evaluering
Oxford Research

Triple Aim analyse



Den politiske sundhedsaftale

Uddrag fra ‘Mere sundhed i det nære – på borgerens præmisser. Politiske visioner, mål og 

værdier for sundhedsaftalen 2015 – 2018. Region Midtjylland og de 19 midtjyske kommuner

Mål Baseline
(den nuværende tilstand)

Sigtelinjer 
(Hvad stræber vi efter)

Mindske social 

ulighed i sundhed

- Færre der ryger

27 % med kortere uddannelse 

er storrygere
(sundhedsprofilen 2013)

Andelen af storrygere 

(dagligrygere), som har en 

korterevarende uddannelse, skal 

reduceres til 20 %

Øge sundheden for 

borgere med 

psykisk sygdom

30 % af borgere med psykisk 

sygdom er daglige rygere
(sundhedsprofilen 2013)

Andelen af borgere med psykisk 

sygdom, som er daglige rygere, 

skal reduceres



Der er ikke noget at rafle om …

Sygdomsbyrden i Danmark – risikofaktorer. Statens Institut for Folkesundhed og Sundhedsstyrelsen, 2016



Sundhedsaftalen

Sundhedsaftalen 2015 – 2018, Region Midtjylland og de 19 midtjyske kommuner



 



Hurtigt og enkelt at henvise 
- med Very Brief Advice (VBA)

1. Spørg

Ryger du?

2. Rådgiv

Er du klar over, at den bedste rygestopmetode er en 

kombination af rådgivning og rygestopmedicin?

3. Henvis

Er du interesseret i at jeg henviser dig til gratis hjælp 

til rygestop i din kommune?

http://ekurser.rm.dk/pub/vba-rygestop/



Pilot i Hospitalsenheden Vest: 

knap 100 henviste fra 3 afsnit på et halvt år

Hvad siger klinikerne?

Hvad siger de kommunale 

rygestoprådgivere?

?
Hvad siger patienterne?



Optimering af kommunernes rygestoptilbud

…

Særlig støtte til storrygere
Rygestopmedicin i kombination med rådgivning

Individuelt tilpassede forløb

Øget kapacitet
Fra godt 10 – 100 månedligt

Tilgængelighed, kvalitet og ensartethed
Kompetenceudvikling, kvalitetssikring, servicemål



Foreløbige resultater

- 7 % af Vestklyngens storrygere
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Foreløbige resultater

- 85 % lavtuddannede



Foreløbige resultater

- halvdelen stadig røgfri ½ år efter



Den økonomiske gevinst?

Businesscase …



Udfordringer og perspektiver

Udfordringer Perspektiver

• Fastholde systematisk tilbud om 

henvisning til hjælp til rygestop på 

hospitalet, i almen praksis og i 

kommunerne

- travl hverdag og holdninger

• Prioritering af midler til gratis 

rygestopmedicin i kombination med 

rådgivning i kommunerne

• Færre storrygere – i særdeleshed 

blandt lavtuddannede

• Reduktion af sygdomsbyrde 

forårsaget af rygning

• Mindre social ulighed i sundhed

• Forebygge rygestart – voksne 

rollemodeller

• Flere forebyggelsesområder?



- en enkel indsats der kan 

bidrage effektivt til at 

reducere ulighed i sundhed?


