
 

Ansøgning om forlængelse af dispensation til gratis udlevering af 

receptpligtige og ikke-receptpligtige lægemidler i forbindelse med 

kommunale rygestopkurser 

Hermed ansøges jf. Sagsnr. 2017123583 om forlængelse fra forbuddet mod udlevering af vederlagsfrie 

lægemidler efter lægemiddelloven § 67, stk. 1.  

I ansøgningen gives status og evaluering samt opgørelse over antal borgere der har modtaget tilskud til 

rygestopmedicin 2017-2019. 

Status og evaluering: 

Indsatsen begyndte i januar 2017, hvor der blev indgået samarbejde med apoteker i hhv. Haslev og Faxe, 

ligesom rygestoprådgivere blev kompetenceudviklet. Rygestopmedicin blev tildelt til en særlig gruppe af 

storygere med stor/meget stor afhængighed og blev identificeret via metoden ”den motiverende samtale” 
1og ”Fagerstrøms test”2, samtidig med, at rådgiveren vurderede om det kunne få afgørende betydning for 

om deltageren ville påbegynde og opretholde et rygestop, hvis der blev givet tilskud til rygestopmedicin. 

Dette blev gjort for at sikre, at det overvejende var storrygere, der fik udleveret rygestopmedicin.   

Proceduren:  

 Målgruppen af deltagere fik udleveret en kupon med navn, CPR – og holdnummer, samt 

anbefalinger til hvilke hjælpemidler de kunne benytte 

 Kupon blev underskrevet af rygestoprådgiveren og kunne herefter benyttes som betaling på de to 

samarbejdsapotekere i Faxe Kommune 

 Udleveringen skete ved fremvisning af værdikupon og legitimation der stemte overens med den 

angivne værdikupon 

 Udlevering sker ikke til bestemte producenters lægemidler 

 Kuponen gav et økonomisk tilskud på 425 kr. i 2017 og 300 kr. i 2018 og 2019 til forbrug af 

hjælpemidler 

 Deltagerne kunne kun få udleveret én kupon pr. mødegang fra 2. mødegang og frem, og de skulle 

møde op for at få udleveret kuponen 

 Deltagerne kunne modtage i alt 4 kuponer i 2017 og 3 kuponer i 2018 og 2019, hvilket gav et samlet 

tilskud i 2017 på 1700 kr. og 900 kr. i 2018 og 2019.  

 Såfremt tilskuddet blev givet til receptpligtige lægemidler fx Champix blev udleveret 2 kuponer ved 

2. mødegang samt 1-2 kuponer mere. (2 kuponer i 2017 og 1 kupon i 2018/2019)  

 Rådgiveren registrerede, hvor mange deltagere, der modtog værdikuponer, og apotekerne 

fakturerede hver måned en opgørelse over antal indløste værdikuponer. Registreringerne blev 

holdt op mod fakturaen fra apoteket. Fakturaen indeholdte oplysninger om, hvor mange der havde 

modtaget tilskud og tilskuddets størrelse samt en opgørelse over antallet af udleveringer og 

beløbets størrelse på udleveringerne. 

 

                                                           
1
 Samtalemetode udviklet af Miller og Rollnick, der bruges til at tale om forandringer og livsstil 

2
 Fagerstrøms test er en metode til at udregne en rygers afhængighedsscore  



 

Resultater og konklusion: 

Resultater er fra analyse af rå data fra rygestopdatabasen. Proceduren med at give tilskud til 

rygestopmedicin i 2017-2019 har haft effekt på rygestopindsatsen i Faxe Kommune.  

Det fremgår, at der er sammenhæng mellem om deltagerne modtager tilskud til rygestopmedicin eller ej. 

Data viser, at der rekrutteres flere borgere til rygestop, når der tilbydes tilskud til rygestopmedicin. 

Borgerne fastholdes gennem forløbet og er røgfri ved kursusafslutning, samtidig med at de er tilfredse med 

kurset. 

Det fremgår også, at borgerne, der gennemfører rygestopforløb er meget nikotinafhængige, samtidig med 

at vi når ud til borgere på og udenfor arbejdsmarkedet.  

I 2017 blev der givet et tilskud på 1700 kr. pr. borger, beløbet blev reduceret til 900 kr. i 2018 og 2019, på 

baggrund af erfaringer fra andre kommuner. Det gennemsnitlige tilskudsbeløb pr. borger var i 2017 på 

1.100 kr., mens det i 2018 og 2019 lå på hhv. 650 og 716 kr.   

Der er gennem perioden sket et fald i antallet af røgfri borgere efter 6 måneder. Årsagen kan skyldes, at det 

kun har været muligt, trods mange forsøg, at få telefonisk kontakt med relativ få kursusdeltagere efter 6 

måneder. 

I 2018 og 2019 kan vi af rå-data aflæse, hvor mange penge og kuponer de enkelte deltagere har modtaget, 

40 borgere har i 2019 modtager tilskud på 900 kr. mens resten modtager enten 300 eller 600 kr. De fleste 

af de borgere der modtager 3-600 kr. skyldes manglende fremøde eller tilbagefald. Beløbet på 900 kr. 

stemmer overens med, at vi når de meget nikotinafhængige borgere med den nuværende indsats. Jeg er 

usikker på antal kuponer i 2018, derfor er det samlede tilskudsbeløb kun angivet. 

Samlet kan konkluderes, at Faxe Kommune når ud til de meget nikotinafhængige rygere med den 

nuværende indsats og det at blive røgfri hænger sammen med, at borgerne anvender rygestopmedicin. Der 

er en betydelig sammenhæng mellem brug af tilskudsordning, antal tilmeldte deltagere og røgfrihed efter 

endt forløb. Derfor er konklusionen, at tilskud til rygestopmedicin fremmer rekrutteringen, rygestop og 

fastholdelse.  

Resultatet viser, at et øget fokus på storrygere har en effekt, og at en forlængelse af dispensationen om 

tilskud til udlevering af rygestopmedicin vil have en sundhedsmæssig effekt såvel på den enkelte deltager, 

som samfundet generelt. 

Nedenstående tabel er en status over hvert år fra 2016-2019 inklusiv de indikatorer, som Rygestopbasen 

anbefaler, dog er det ikke muligt at angive antallet der er røgfri efter ½ år i 2019, da tallet endnu ikke 

foreligger. 

 

 

 

 



 

 2016 2017 2018 2019 
 

Rygestop
database
kvalitets-
mål 

Max tilskud kr. 0 1.700 kr. 900 kr. 900 kr. 
 

 

Antal tilmeldte:  
 

37 
Få borgere 
ønsker ikke 
registrering i 
rygestopdatab
asen   

73 
Få borgere 
ønsker ikke 
registrering i 
rygestopdatab
asen     

66 
Få borgere 
ønsker ikke 
registrering i 
rygestopdata
basen   

76 
Få borgere ønsker 
ikke registrering i 
rygestopdatabase
n   

 

Gns Fagerstrøm 5,1 
 

6,2 6,1 5,6  

Gennemført kursus 21/37 = 
56,8 % 

50/73 =  
68,5 % 

50/66 = 
75,8 % 

68/76 = 
89,5 % 

80 % 

Røgfri ved 
kursusafslutning 

11/21 = 
38 % 

34/50 = 
68 % 

37/50 = 
74 % 

56/68 =  
82,4 % 

80 % 

Opfølgnings-rate efter 
6 mdr. 

20/21 =  
95,2 % 

50/50 = 
100 % 

50/50 = 
100 % 

Første halvdel af 
2019 = 32,4 % 

80 % 

Røgfri efter 6 måneder 8/21 = 
53,3 % 

19/36 = 
52,8 % 

13/33 = 
39,4 % 

Første halvdel af 
2019 = 41,2 % 

50 % 

Tilfredshed med kurset 12/21 = 
80 % 

29/36 = 
80,6 % 

28/33 = 
84,8 % 

Første halvdel af 
2019 = 94,1 % 

90 % 

Andel der har 
modtaget tilskud 

0 51/73 = 
73 % 

56/66 = 
84,8 % 

67/76= 
88 % 

 

Andel på 
arbejdsmarkedet der 
har gennemført forløb 

6/12 = 
50 % 

27/40 = 
67,5 % 

18/25 = 
72 % 

43/47= 
91,5 % 

 

Andel udenfor 
arbejdsmarked, der har 
gennemført forløb 

13/22= 
59,1 % 

21/29=  
72,4 % 

31/37= 
83,8 % 

24/28= 
85,7 % 

 

Udbetalt tilskud, 
fordelt på antal 
deltagere 

0 56.083,05 kr. 
fordelt på 51 
deltagere 

36.627,55 kr. 
fordelt på 56 
deltagere 
 

(pr. 31/10-2019 
34.461,75 kr.) 
Estimeret årligt 
forbrug ca. 
48.000 kr. 
fordelt på 67 
deltagere  

 

Gennemsnitligt tilskud 
pr. deltager 

0 1.100 kr. i gns. 
Pr. deltager 

 654 kr. i gns. 
Pr. deltager 

Ca. 716 kr. i gns. 
Pr. deltager 

 

 


