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”kontant afregning  
på karmakontoen”
På Frederiksberg henviser apotekerne 

borgerne til kommunens rygestopbehand-

ling. 

Tekst: Trine Ganer

For et år siden kom en ung studerende ind på 
Dalgas Boulevard Apotek på Frederiksberg for 

at blive influenzavaccineret. Det var farmaceut og 
souschef Kristine Høje, der vaccinerede ham, og un-
dervejs fik de snakket lidt om løst og fast. Blandt 
andet fortalte han, at han var ryger, og det havde 
han det ikke så godt med, ikke mindst fordi han 
havde astma. 

Kristine Høje fortalte ham om Frederiksberg Kom-
munes gratis rygestoptilbud, formidlede kontakt til 
rygestopkonsulenten og tænkte ikke videre over 
det, indtil den unge mand for nylig stod på apote-
ket igen for at få årets influenzavaccination. Man-
den var holdt op med at ryge, det gik bedre med 
hans astma, og han tog mindre medicin end før.

I den situation er der ”kontant afregning på kar-
makontoen,” som Kristine Høje formulerer det. Og 
det er den slags oplevelser, der gør det sjovt at være 
farmaceut på et apotek, synes hun. 

”Jeg tror, de fleste af os gerne vil gøre en forskel 
over for de borgere, vi møder i skranken. At hjælpe 
folk i gang med et rygestop ligger som en naturlig 
del af vores rådgivning og af apotekets kompeten-
ce,” siger hun.

Afgrænsede målgrupper

I Frederiksberg Kommune har flere apoteker igen-
nem et par år samarbejdet med kommunens ryge-
stopkonsulent om at henvise borgere til kommu-
nens rygestoprådgiver. I dag fungerer samarbejdet 
godt, men det har krævet tid at finde frem til meto-
der, der hjælper medarbejderne på apoteket med at 
holde fokus og huske at henvise i en travl hverdag.

”Når man har en kunde i skranken, skal der ske 
rigtig meget på kort tid, og tit har man fokus på alt 
det andet, der skal nås i forbindelse med ekspeditio-
nen. At få henvist kunden til rygeafvænning druk-
ner nemt,” siger hun.     

Efterhånden har Kristine Høje og hendes kollega-
er fundet frem til, at det fungerer godt, at de i en 
periode har fokus på en bestemt patientgruppe. I 
1-2 uger henviser de for eksempel diabetespatienter, 
kunder, der køber rygestopprodukter, eller KOL-pa-
tienter til rygestopkonsulenten. De noterer løbende, 
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At hjælpe folk i 

gang med et rygestop 

ligger som en naturlig 

del af vores rådgiv-

ning og af apotekets 

kompetence.”
KRISTINE HØJE, SOUSCHEF,
DALGAS BOULEVARD APOTEK

ting apoteket kan gøre

Kristine Højes råd til apoteker, der gerne vil i gang med at 
visitere rygere til rygestopbehandling:

1.    Få hjælp hos kredskonsulenten, som både kan sætte 
jer i forbindelse med kommunens sundhedscenter, 
tage fat i andre apoteker i kommunen og i det hele ta-
get hjælpe jer godt i gang.

2.    Gå sammen med andre apoteker. Kommunen vil 
helst have et samlet samarbejde på tværs af apote-
kerne i kommunen.

3.    Lad jer inspirere af Very Brief Advice-metoden, 
som er et godt værktøj til, hvordan man kan henvise 
nemt og hurtigt.

4.    Få accept i personalegruppen, lav fælles mål og følg 
op. 

5.    Sæt fokus på udvalgte patientgrupper i perioder, så 
indsatsen bliver afgrænset og overskuelig.

Very Brief Advice-metoden
Very Brief Advice er en metode, som sundhedsprofessio-
nelle kan benytte til henvisning af borgere til rygestopbe-
handling. Det er ikke en samtale, der skal motivere til ryge-
stop – det er en henvisning til rygestopforløb.

Metoden er oplysende fremfor rådgivende og kan benyt-
tes uden særligt kendskab til rygning eller særlige samta-
lemæssige kompetencer.

Metoden tager 30 sekunder og består af tre trin:  

Spørg til rygestatus.
Oplys om, at rådgivning øger chancen for rygestop.
Henvis til et rygestoptilbud, hvis borgeren er interesseret.

Kilde: Sundhedsstyrelsen

hvor mange de spørger, og om det lykkes at formid-
le kontakt.

”Det har vist sig at være en god måde, fordi det 
afgrænser målgruppen, og vi er vant til at arbejde 
på den måde blandt andet i forbindelse med de 
sundhedsfaglige kampagner. Og så er der jo nogle 
medarbejdere, der motiveres af at blive målt. Når vi 
sætter mål, registrerer og følger op, går der lidt kon-
kurrence i den,” siger souschefen.

Det særlige fokus på en bestemt patientgruppe i 
en afgrænset periode, gør det også nemmere for per-
sonalet at indlede samtalen med kunden ved at si-
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ge: ”Vi har et særligt fokus på ast-
makunder i øjeblikket. Er du ryger?”

Hvis de siger ”ja”, er dialogen i 
gang, og man kan fortælle om de mu-
ligheder, der er for hjælp til rygestop i 
Frederiksberg Kommune. Hvis kunderne er 
åbne, spørger man, om man må videregive navn og 
telefonnummer til rygestopkonsulenten.

Ingen skyld og skam

Spørgeteknikken er inspireret af Very Brief Advice-
metoden (VBA), som er udviklet til brug for sund-
hedsprofessionelle til henvisning af borgere til ryge-
stoprådgivning (se boks på foregående side). Og me-
toden er god til at få skabt en positiv dialog mellem 
borgere og sundhedsprofessionelle, ifølge professor i 
tobaksforebyggelse Charlotta Pisinger, der blandt 
andet er tilknyttet Dansk Center for Folkesundhed.

”Det gode ved metoden er først og fremmest, at 
den er nem og enkel at bruge for den sundhedspro-
fessionelle, og så skaber den ikke modstand, skyld 
og skam hos rygerne – en reaktion som man ofte 
møder, hvis man begynder at gå dybere ind i samta-
len om rygning og dens skadelige effekter,” siger 
Charlotta Pisinger. 

Selve rygestoprådgivningen er 
med VBA-metoden, ifølge professo-

ren, flyttet over til en professionel ry-
gestoprådgiver, som har god tid og er 

uddannet til, hvordan man omgår de for-
svarsmekanismer, som man vil møde hos 

mange rygere, når man bringer rygestop på banen.
Og det er da også Kristine Højes erfaring, at kun-

derne oftest reagerer positivt på, når hun og hendes 
kollegaer spørger til rygestatus. 

”Vi går ikke slavisk frem efter VBA-metoden, men 
har ladet os inspirere til at finde vores egne formu-
leringer,” siger hun. 

I følge Charlotta Pisinger er det vigtigste, at man 
får ”smidt et lod i tombolaen,” som hun siger.

”Jo flere der støtter op om at nedbringe antallet af 
rygere, jo bedre. På apoteket kommer et stort flow 
af borgere, som måske ikke ellers er i kontakt med 
sundhedsvæsenet. Det er et ’window of opportuni-
ty’,” siger Charlotta Pisinger.

På Dalgas Boulevard Apotek har de fundet ud af, 
at det fungerer godt at have et kort liggende, hvor 
kunden kan skrive sine kontaktoplysninger ned. 
Det videregiver apoteket til rygestopkonsulenten, 
som så kontakter borgeren. n

Legat til FIP 2020
Er du farmaceut på et APOTEKEREN-apotek, og vil du gerne præsentere et fagligt projekt på FIP 2020 
i Sevilla? Så har du mulighed for at søge legat til dækning af rejseudgifter og hjælp til udarbejdelse og 
trykning af poster. Der er ansøgningsfrist 1. marts 2020.

Vil du vide mere, så kontakt APOTEKERENs Sekretariat  
på mail apotekeren@apotekerenamba.dk
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