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Kvalitativ undersøgelse  
udarbejdet af Wilke 

Fase 1 - 12 Ekspertinterview   
• 6 dybdeinterviews med kampagne/kommunikationsansvarlige i sygdomsbekæmpende 

organisationer á ca. 60 minutter  
• 3 dybdeinterviews med repræsentanter for Lægeforeninger og medicinske selskaber   
• 3 dybdeinterviews med kommunale sundhedschefer 

 

Fase 2 - 28  Dybdeinterview med sundhedsfagligt personale 
• 16 dybdeinterviews med praktiserende læger og praksissygeplejersker á ca. 60 minutter.  

 
• 12 dybdeinterviews med speciallæger, oversygeplejersker og andet relevant sundheds-personale på 

afdelinger for ryge-relaterede sygdomme (Onkologi, Lungemedicinsk, Hjertemedicinsk, Almen 
medicin ) á ca. 60 minutter 

 
Fase 3 - 20 Semistrukturerede telefoniske dybdeinterview med sundhedspersonale 
• 20 interviews á ca. 30-45 min  med praktiserende læger og praksissygeplejersker, hospitalslæger og 

hospitalssygeplejersker 
 
Tidsrum 
Data er indsamlet i månederne oktober og november 2013 
 



Praktiserende læger 

•Én indgang til rygestoptilbud vil lette og 
understøtte lægens arbejde 

•Lægen skal føle ejerskab og opleve 
STOPLINIEN som samarbejdspartner 

•Understøtte lægen som ‘positiv autoritet’ 

•Udlevering af materialer der er korte, præcise, 
motiverende, fokus på positive effekter på den 
korte og lange bane 

•Visitkort er enkle og skæmmer ikke som 
plakater synes at gøre 

•  Mulighed for digitale løsninger (app, sms og 
e-mail til rygerne) – gør lægen til formidler af 
moderne løsninger 

•Synliggørelse i 12 mandsforeninger, lokale 
lægelaug, lægedage mv.  

•Kommuniker at STOPLINIEN  giver samlet 
overblik, er ikke-kommercielt og kan 
understøtte lægens arbejde  

 

• Fokus på hovedårsagen til patientens 
lægebesøg 

• Travlhed – konsultationer og 
journalskrivning etc. 

• Frygt for at blive modspiller fremfor 
medspiller (bryde patientens tillid) 

• Vil ikke tale ind i stigmatiserende 
tilgang til ‘stædige’ rygere 

• Mere fokus på trinvise 
livsstilsændringer og særligt overvægt 
(diabetes) 

• Relativ lav henvisningsfrekvens  til 
STOPLINIEN – henviser til: 

• Egne forløb med sygeplejerske 

• Rygestopmedicin eller 
nikotinpræparater 

• Kommunale tilbud 

• Apotekers tilbud  
 
 
 

Udfordringer og situation Mulighedsrum og potentialer 



Praksissygeplejersker 

• Tager selv stort ansvar i rygestopsamtaler – 
oplever sig selv som vigtig motivator 

 

• Opfatter kontrolmøder og livsstilssamtaler 
som eget ansvarsområde med stor 
selvstændighed  – der er stor faglig stolthed 
forbundet med dette virke 

 

• Fokus på tæt relation til patienterne – 
kontinuitet er vigtig 

 

• Finder motivation i at følge op og køre 
selvstændige rygestopforløb – fx ifb. 
medicinering (tabletkur) 

 

• Kender ofte de kommunale tilbud og 
henviser direkte til dem 

 

•Adressér praksissygeplejersken direkte som 
vigtig samarbejdspartner 

 

•  Anerkendende tilgang til 
praksissygeplejersken som primær kontakt til 
patienterne ift. kontroller og holistisk syn på 
patienterne 

 

•  E-learning og roadshow målrettet 
praksissygeplejersker - anerkender deres 
vigtige rolle og kan skabe ambassadører 

 

•Let tilgængeligt materiale til patienterne, som 
udleveres ifb. livsstilsamtalerne og understøtter 
praksissygeplejerskens virke 

eplejersken direkte so 

Udfordringer og situationer Mulighedsrum og potentialer 



Hospitalslæger 

• Fokus på akut sygdom, diagnose og behandling 

• Fokus på ikke at overinformere, men gøre 
behandlingsmuligheder og det forestående forløb klart 
for patienten 

• Fokus på ikke at ‘overmande’ ressourcesvage patienter 
med langsigtede livsstilsændringer 

• Anbefaler rygestop, når det vurderes relevant – men lader 
praktiserende læge eller sygeplejersker på 
afdelingen/rehabilitering følge op og rulle forløbet ud 

• Vigtige forskelle ift. afdelinger: 

• Hjertemedicinsk -  stort fokus på minimeringen af 
risiko for blodpropper ved rygestop  

• Kirurgisk – stort tidspres og fokus på operation og 
info om denne – uopdyrket potentiale, da viden 
om rygestop er lavere end andre afdelingers 

• Lungemedicinsk - har egne eksperter og bruger 
egne ‘skræddersyede’ materialer – stor viden på 
området 

• Onkologisk - fokus på overlevelse og overvindelse 
af akut cancer, ved uhelbredelig cancer kan 
cigaretten være en livskvalitetsfaktor 

• Almen Medicin -  patienterne er kun kort tid på 
afsnittet og fokus på de akutte symptomer og 
stille diagnose 

 

•Lægens autoritet og patienternes 
umiddelbare store motivation for rygestop 
ved indlæggelse 

 

•  Det lavere kendskab til STOPLINIEN skal 
ændres – fx via korte personlige indlæg ifb. 
undervisning, morgenmøder mv. 

 

•Giv lægerne konkrete anvisninger ift. 
virksomme metoder i rygestopsamtalen – 
fremhæv og gør brug af STOPLINIENS 
erfaringer (på tværs af landet) 

 

•  Mulighed for at udlevere visitkort til senere 
brug, når chokket over indlæggelse og akut 
sygdom har lagt sig   

 

Udfordringer og situationer Mulighedsrum og potentialer 



Hospitalssygeplejersker 

• Tidspresset og fokus på mange procedurer 
(fejleliminering) 

 

• Fokus på både akut behandling, pleje og omsorg 

 

• Stort fokus på samtaler i øjenhøjde med de enkelte 
patienter 

 

• Ofte er hospitalssygeplejersker på afdelingerne eller 
i rehabilitering uddannet gennem Kræftens 
Bekæmpelses rygestopinstruktørkurser eller på 
anden måde internt trænet 

 

• Frustration ved at ‘slippe’ særligt ressourcesvage 
patienter, når de sendes hjem 

 

• Udleverer ofte hospitalets egne materialer, men har 
stort fokus på samtale fremfor uledsaget skriftlig 
information (overload) 

 
 

 

•Samtaler og støtte efter fx to røgfri dage (pga. 
hospitalets rygepolitik) åbner en mulighed for 
STOPLINIEN i samarbejde med sygeplejerskerne 

 

•Muligheder for at nå de rygestopansvarlige, 
dedikerede ressourcer  på hospitalerne – og dermed 
skabe ambassadører 

  

•  Uddannelse, information og ny opdateret viden om 
hjælp til rygestop – anerkender sygeplejerskernes 
vigtige rolle 

 

•  Fokus på ‘samtalens styrke’ kombineret med 
brugbart og enkelt materiale fra STOPLINIEN 

 

Udfordringer og situationer 

 
Mulighedsrum og potentialer 



Markedsføringsstrategi  
for STOPLINIEN  

- på sygehuse og i almen praksis 



Database over sundhedsfagligt personale 
 

 

• 3 gange årligt 

• Notitser og artikler  

• Redaktionelt indhold, der relaterer sig til rygestop 

 

Fx portræt af en rygestopper, ekspertudtalelser  
fra læger, sygeplejersker, psykologer og forskere 

•  Løbende relationsskabende telefonisk kontakt 

•  Account management – ansvar for kundegruppe 

•  Udgangspunkt i de kontakter der allerede er  
 

Digitalt nyhedsbrev 



Tematiske minibrochurer 
• Sygdomsrelaterede 

• Redskab for læger og sygeplejersker i deres kommunikation 
med patienten 

• Udarbejdes sammen med fx læger, forskere og 
sygdomsbekæmpende                                                 
organisationer 

 
Sårheling, hjertekarsygdomme, 
lungesygdomme, cancer og diabetes 

Relationsopbyggende møder 

• Face-to-face møder 

• Deltagelse på Lægedagene (kampagnemateriale) 
 



 
 
 

Forsmag på en dansk udgave af  
e-learning om  

Very Brief Advice (VBA) 
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Very Brief Advice (VBA) 

1.Spørg til rygevaner 

2.Anbefal hjælpemetoder til rygestop 

 Understreg kvaliteten og betydningen af hjælp 

 Hjælp er både rygestopmedicin og rådgivning 

 Bookning af rygestoprådgivning f.eks. via SMS, 
recept på rygestopmedicin, rådgivning af 
klinikpersonale 

3.Tilbyd hjælp her og nu – assistér 

 

 

 

 



www.ncsct.co.uk/vba 



Dansk version – foreløbig version 



Andre faggruppers  
brug af VBA   

 
 
 



Hvordan skal programmet 
implementeres? 

• Lægeforeningens portal 

• Forskningsenheden for Almen Praksis, København 

• Brug af programmet 

• Markedsføringsplan 

• Hvordan kan kommunerne understøtte 

implementering? 


