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Baggrund 
Mange lande og regioner undergår strukturelle 
forandringer, som har til hensigt at forbedre ef-
effektiviteten og kvaliteten af sundhedssyste-
met. Indtil 2007 delte kommuner, amter, hospi-
taler og apoteker rygestopaktiviteten næsten 
ligeligt i Danmark. Med den danske sundhedsre-
form 2007 blev ansvaret for rygestopinterventi-
oner flyttet fra amtsniveau til det kommunale 
niveau. Nye regioner blev oprettet for at drive 
hospitalerne. 

Formål 
Formålet ved dette studie var at evaluere betyd-
ningen af den danske sundhedsreform fra 2007 
på nationale rygestopinterventioner.  

Metode 
Fra 2006 til 2010 blev 35.087 rygere registreret i 
den danske rygestopdatabase. Størstedelen un-
dergik et seksugers guldstandardprogram for 
rygestop. Dataindsamlingen inkluderede udby-
der og gennemførelse, selvrapporteret rygestop 
og overordnet tilfredshed.  

Resultater 
Det totale antal af interventioner blev reduceret 
fra 7.320 i 2006 til 6.119 i 2010 (16,4 %). Kom-
munerne fordoblede deres rygestopaktiviteter 
fra 2006 til 2007, hvor amterne lukkede ned. 
Apotekernes aktivitet forblev relativt stabil, 
mens hospitalerne signifikant reducerede antal-
let af interventioner til næsten ingen. Herved 
har patienter og gravide kvinder bidraget til 85,5 
% (1.027 personer) af den overordnede redukti-
on i antallet af rygestopaktiviteter. I kommuner-
ne erstattede almindelige borgere ansatte som 

målgruppe for rygestopinterventioner. Opfølg-
ningsraten steg efter implementeringen af sund-
hedsreformen, mens gennemførelsen af pro-
grammet, stoprater og tilfredshed forblev rela-
tivt stabilt igennem hele perioden.  

Konklusion 
En sjettedel af de danske rygestopinterventioner 
blev tabt efter den danske sundhedsreform i 
2007. Aktiviteten blev hovedsagelig skåret ned 
på hospitaler og hos jordemødre, og dermed er 
det især de aktiviteter der nåede hospitalspati-
enter og gravide kvinder der er blevet skåret 
væk.  
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