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Opfølgning på antal henvisninger til kommunal rygestopindsats fra hospitalerne
og almen praksis i Region Midtjylland

Formandskabet indstiller,
at

Sundhedsstyregruppen tager status på antal henvisninger til kommunal rygestopindsats fra hospitalerne og almen praksis i Region Midtjylland til efterretning

at

Sundhedsstyregruppen godkender, at antal henvisninger til kommunal rygestopindsats fra hospitalerne i Region Midtjylland fortsat følges tæt i første halvår
2020

Sagsfremstilling

Region Midtjylland og de 19 midtjyske kommuner indgik i efteråret 2018 en formel samarbejdsaftale om en forstærket rygestopindsats. Samarbejdsaftalen trådte i kraft pr. 1.
januar 2019.
Første opfølgning på samarbejdsaftalen vedr. rygestopindsats viste, at der blev sendt
færre henvisninger fra hospitalerne til kommunal rygestopindsats end forventet. Resultaterne er drøftet i klyngerne og har givet anledning til at igangsætte flere initiativer på
hospitalerne for at styrke implementering af indsatsen fx større fokus på uddannelse af
personale og øget opmærksomhed hos personalet om henvisningsmuligheden.
Der er i sommeren 2019 indgået en hensigtserklæring om et øget fokus på rygestopindsatsen i almen praksis mellem Region Midtjylland, PLO-Midtjylland og de 19 midtjyske
kommuner. Antal henvisninger fra almen praksis til kommunal rygestopindsats er på den
baggrund opgjort for 2. og 3. kvartal. Der pågår implementering af hensigtserklæringen.
Administrationen har forespurgt kommunerne, hvor mange henvisninger de har modtaget i 2. og 3. kvartal 2019 fra hhv. hospitalerne og almen praksis. Samlet har der været
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331 henvisninger i 2. kvartal og 408 henvisninger i 3. kvartal fra hospitalerne. Fra almen
praksis har der været 87 henvisninger i 2. kvartal og 69 henvisninger i 3. kvartal.
Tabellerne herunder viser fordelingen af de indrapporterede henvisninger på klyngeniveau pr. kvartal i 2019 fra hhv. hospitalerne og almen praksis. En mere detaljeret opgørelse over henvisninger til kommunal rygestopindsats for 2. og 3. kvartal 2019 er vedlagt.

De 338 henvisninger fra hospitalerne i 1. kvartal, de 331 henvisninger i 2. kvartal og de
408 henvisninger i 3. kvartal er færre end de 750 pr. kvartal, der var opsat som måltal
på baggrund af erfaringerne fra Vestklyngen. Antallet af henvisninger fra hospitalerne
følges fortsat tæt i første halvår 2020 for at se, om de igangsatte initiativer på hospitalerne medfører flere henvisninger.
For at understøtte den videre implementering vil sagen blive dagsordenssat på Klinikforum, hvor hospitalerne får lejlighed til at drøfte, hvordan implementeringen på hospitalerne kan styrkes.
I første opfølgning fremgik det, at Aarhus Universitetshospital på grund af flytning har
valgt først at implementere, når alle afdelinger er samlet og er kommet i gang med
hverdagen i de nye omgivelser. Aarhus Universitetshospital har nu igangsat implementeringen af aftalen på tre afdelinger. De tre afdelinger er Lungemedicinsk afdeling, Øre-,
Næse- og Halsafdeling og Hjerte-, Lunge-, Karkirurgisk afdeling. Det forventes at implementeringen igangsættes på de øvrige afdelinger i 2020.
Data på udvalgte indikatorer fra rygestopdatabasen foreligger først ultimo november.
Sundhedsstyregruppen får en samlet anden opfølgning på samarbejdsaftalen som skriftlig orientering forud for, at anden opfølgning på samarbejdsaftalen behandles i Sundhedskoordinationsudvalget 13. december.
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