
  

Effektcase: Rygestopkurser
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* Afledte
sygdomme 

(kræft, hjerte-
kar- og lunge-
sygdomme)
* Kortere 

levetid
* Dødsfald
* Nedsat

arbejdsevne
* Flere
førtids-

pensioner
 

6.000 
rygere i 
Gribskov 
Kommune

100 
rygere, 

der 
årligt

ønsker 
hjælp 
til at 

stoppe

* Samarbejde
  med hospital 
  og prakt. 
  læge om 
  rekruttering
* Afklarende
  individuel
  samtale med
  borgeren
* Rygestop-
  kursus med
  Information
  og vejledning
* Fleksibilitet og
  specifikke mål-
  grupper
* Tilskud til
  rygestop-
  medicin

Bevilling af 
10 rygestop-

kurser 
og tilskud til

rygestop-
medicin

* At rygestop-
  kurserne
  indkøbes
  eksternt

* At deltagerne
  kan henvises
  af egen læge

* At der kan
  samles 10
  hold á min.
  10 deltagere

* At min. 25%
  af deltagerne
  forbliver røg-
  frie

*  At der finansi-
  eres med-
  arbejderress.
  (5 timer/uge)
  til rekruttering,
  koordinering 
  mellem læge,
  hospital og 
  rygestop-
  konsulent samt 
  opfølgning.

Heraf 
4.560 rygere 
over 16 år 
(76%), der 
ønsker at 
stoppe.

1.824 rygere  
(40%),ønsker 
hjælp til at 
stoppe med 
at ryge  

Gribskov 
Kommune har 
som den 
eneste 
kommune i 
regionen ikke 
rygestoptilbud 
eller 
-kampagner.

Kommunen er 
forpligtet hertil 
jvnf. KKR-
rammeaftalen.

Potentiale for 
inddragelse af 
flere / andre 
rygerrgrupper

2016 2017... ...2026.. ...2032.. 2036
I alt

Omk.
(akk.)

654.400
pr. år

654.400
….

654.400
–--

654.400
(11.124.800)

654.400
(13.088.000)

Gevinst
(akk.) 0 0... 404.347

404.347
(11.321.716)

404.347
(26.686.902)

Årlige 
omkostninger:

Rygestopkursus 
til 100 borgere
394.400 kr.

Tilskud til ryge-
stopmedicin
140.000 kr.

Projekt adm.
120.000

I alt: 654.000.

Gevinster 
ukendte

Første gevinstår 
antages i 2026 
efter 10 røgfrie år.

Sparede årlige 
indlæggelser vedr.
- lungecancer
- KOL
- hjerte-kar- 
  sygdomme

I gennemsnit 
16.174 kr. pr. ryger

--> 404.347 kr. pr. 
25 røgfrie rygere.

Lykkedes det hvert 
år at få yderligere 
25 rygere til at 
stoppe, vil beløbet 
akkumulere.

”Break even”

Omkostningerne 'går i nul' 
fra 2032, hvor de 
akkumulerede gevinster 
på 11.321.716 kr. 
overhaler summen af 
årlige udgifter til 
rygestopkurserne 
(11.124.800 kr.).

Dertil sparede udgifter til:
- hjemmepleje
- træning
- andre diagnoser
- fraværsdage fra job / 
  produktionstab
- førtidspension
(ikke opgjort)

Der tages forbehold for 
rygernes individuelle antal 
rygeår, for forskelle i 
deres modtagelighed 
overfor rygning og for den 
lineære fremskrivnings-
metode.

  Omkostninger:
* Abstinenser
* vægtforøgning
* Større irritation

Gevinster:
Forbedret 
kondition

Mindsket risiko for 
blodpropper, 
hjertekar-
sygdomme og 
lungekræft

Flere raske leveår

Større livskvalitet

Mindre passiv 
rygning for 
pårørende

Forbedrede 
jobmuligheder for 
arbejdssøgende
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Udviklings-
mulighed

Anbefaling: Det anbefales at bevillige 10 rygestopkurser og tilskud til rygestopmedicin til 100 rygere årligt. 
Tilbudet vurderes at have en forebyggende langsigtet effekt i form af færre afledte sygdomme, færre dødsfald, 
færre førtidspensioner og forbedret arbejdsevne. Gribskov kommune er p.t. den eneste kommune i regionen 
uden rygestoptilbud under den borgerrettede forebyggelse. De økonomiske gevinster må tages med forbehold 
og forventes tidligst fra 2026 i form af akkumulerede gevinster og sparede indlæggelser vedr. lungecancer, KOL 
og hjerte-karsygdomme på 404.347 kr. årligt, som fra 2032 overstiger de samlede årlige udgifter på 654.000 kr.

Der er en 
stærk evidens 
for de 
sundheds-
faglige 
gevinster ved 
indsatsen.
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