
Sygehusenes henvisninger 
til kommunale rygestoptilbud 
i Region Syddanmark



VBA-indsatsen på regionens sygehuse

Alle sygehusenheder i Region Syddanmark arbejder 

systematisk med VBA-metoden – startende med Sygehus 

Lillebælt i maj 2018.

Evidens: Korte forebyggende samtaler virker jf. SST

Status: Der arbejdes på fornyet fokus og flere henvisninger

2

14-12-2022



Henvisninger og opfølgning

3

14-12-2022

Henvisninger Henvisningskilde Telefonisk 

kontakt (opkald 

el. sms)

Via

e-boks

Ja tak til 

forløb

Nej tak, 

er/vil selv 

stoppe

Ingen 

kontakt

AP Somatisk

sygehus

Psykiatrien Kommunal

instans

Borger Andet

Antal

370 1483 46 250 728 152 2298 370 2033 392 338

*I enkelte tilfælde har registreringerne ikke være fyldestgørende, hvilket giver uoverensstemmelser i data

Manuelle registreringer i kommunerne fra august 2021 til april 2022

67 % takker ja til et rygestopforløb i kommunen

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 %

Data fra Rygestopbasens rapport for Region Syddanmark



Tobaksindsatsen på Syddansk

Universitetshospital
Line Hvidberg, kvalitetskonsulent, Sydvestjysk Sygehus 



Formål og metode

Formål: Alle relevante patienter på Syddansk Universitetshospital spørges systematisk til 

deres rygevaner og henvises til et kommunalt rygestoptilbud, hvis de ønsker det.



Implementering af tobaksindsatsen

- Direktionsopbakning hele vejen igennem!

- Erfaringer fra Sygehus Lillebælt i Region Syddanmark (Best practice fra Region Midt)

- Pilottest på 2 afdelinger 

- Undervisning af mere end 50 rygestopambassadører 

- Monitorering af antal sendte henvisninger

- Kommunikation og synlighed

- Intra-nyheder

- Oplysning på plakater og infoskærme til patienter

- Løbende dialog med afdelingsledelse og rygestopambassadører

- Udarbejdelse af lommekort og instruks

- Månedlig opfølgning på tavlemøder



Rygestopambassadørerne

• Uddannelse af min. 3 rygestopambassadører på hver 

af de kliniske afdelinger– tværfaglig repræsentation og 

udvalgt af ledelsen (varighed: 1 ½ time).

• Undervisning: Baggrundsviden for indsatsen, VBA-

metoden, at sende en henvisning, klædes på til at 

kunne motivere og gennemføre indsatsen i egen 

afdeling. 

• Ambassadørerne underviser resten af personalet og 

planlægger arbejdsgangen ift. egen afdeling.

• Sørge for at nyansatte introduceres til 

Tobaksindsatsen. 

• Være kontaktperson for Kvalitets- og 

Forbedringsafdelingen. 

• Rollemodel og kulturbærer for tobaksindsatsen! Holde 

fast og følge op løbende fx på interne tavlemøder. 



Materiale



Udfordringer og succeser undervejs

Udfordringer:

• Implementering af noget nyt i en travl hverdag.

• Forskellighed i ledelsesopbakning.

• Personalets egne holdninger/fordomme – her hjalp pilottesten!

• Skift i navne på afdelinger i kommunerne, der modtager rygestophenvisningerne.

Succeser:

• Rygestopambassadørerne. De spiller en stor rolle – men vigtig med løbende opfølgning.

• Behov for synlighed og at holde gryden i kog. 

• Let at sende en henvisning – lommekort og instruks.

• Vigtigt med data på om ‘det nytter noget’. 

• Stor samarbejdsvilje i kommunerne (oplæg på afdelinger, deltagelse i intra-nyheder, hurtig omstilling 

ifm. COVID-19 m.m.).



Systematik og løbende fokus



Resultater





Resultater fordelt på afdelingerne


