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Tobak er stadig den mest dræbende livsstilsfaktor

• Verden over

– 1,1 milliarder rygere

– 7,2 millioner dør årligt

• Rygning forårsager fx

– Hjertekarsygdomme

– Kræft

– Lungesygdomme

– Komplikationer ved fx graviditet og operation

• Livstidsrygere

– 50 % dør som konsekvens af deres rygning

– Lever 7-10 år kortere end aldrig rygere

– Dårligere selvvurderet helbred

Rygning – i store træk

Baggrund
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Nationalt

• I Denmark

– 800.000 daglig rygere

– 13.600 dør hvert år som konsekvens af rygning

• Rygere med mental sygdom

– Dobbelt så mange rygere

– 2,5 gange flere storrygere

– Forventede levetid er reduceret med 15-20 år

• Rygestop

– Forbedrer mentale sundhed

– 7 ud af 10 rygere ønsker at stoppe

Rygning – i store træk

Baggrund
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Formålet med studiet

Samt at identificere faktorer af betydning for et 

succesfuldt rygestop

At sammenligne effekten af det danske 

standardprogram blandt rygere med og uden 

svær mental sygdom

Formål og studiedesign
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Hypotese

Rygere med mental sygdom er mindre 

succesfulde i deres rygestopforsøg

Baseret på data fra: 
Rygestopbasen og

landspatientregisteret

Formål og studiedesign
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Studiedesign og setting

Setting

Standardforløb i perioden 2006-2016

240 rygestopudbydere i forskellige settings

Prospektivt kohorte studie

Materialer og metoder
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Det danske standard rygestopprogram

Reference: Rasmussen and Tønnesen

The Danish Smoking Cessation Database

Clin Health Promot 2016;6:36-41

Gruppeforløb (timer)                 2          2            2          2                        2

Standardforløb

Individuelt forløb (min)            40        20         20        20                      20

Uger                                             1         2          3         4                     6                      

15

Materialer og metoder
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Dataindsamling
- i Rygestopbasen

National
Rygestopdatabase

(siden 2001)

400 rygestopudbydere i 
forskellige settings

> 120.000 rygere i 

databasen

Baseline Kursus afslutning 6 måneder
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- Kvalitetsdatabase

2006-

Baseline information 

om:

Rygestopprogram

Socio-demografiske 

karakteristika

Rygehistorie og 

rygeprofil

Setting

Røgfri ved kursets 

afslutning

Selv-rapporteret og 

observeret af 

rådgiveren

Opfølgning via 

nationale registre

Fx landspatient-

registeret

± 1 måned

4 opkaldsforsøg

- 1 efter kl. 17

Selv-rapporteret

Opfølgning

Manglende opfølgning

registreres

Materialer og metoder
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Populationer

Kilde: Psykisk sygdom og ændringer i livsstil. Vidensråd for forebyggelse, 2015.

Materialer og metoder
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Populationer

Uden mental sygdomMed mental sygdom

Andel rygere: 19 %Andel rygere: 38 % 

Kilde: Psykisk sygdom og ændringer i livsstil. Vidensråd for forebyggelse, 2015.

Materialer og metoder
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Flowdiagram

Ryger

n = 38.293

Ryger

n = 38.293

Anden mental diagnose

n = 1.348

Anden mental diagnose

n = 1.348

Studie kohorte

n = 36.945

Studie kohorte

n = 36.945

Ingen mental diagnose

n = 29.783 (80,6 %)

Ingen mental diagnose

n = 29.783 (80,6 %)

Svær mental diagnose

n = 7.162 (19,4 %)

Svær mental diagnose

n = 7.162 (19,4 %)

Med opfølgning

n = 25.413

(68,8 %)

Med opfølgning

n = 25.413

(68,8 %)

Drop-outs (n = 11,532, 31,2 %)

Ønsker ikke kontakt (3,0 %)

Død, forsvunden eller emigreret (0,6 %)

Ingen rygestatus registreret (0,5 %)

Manglende opfølgning (27,1 %)

Drop-outs (n = 11,532, 31,2 %)

Ønsker ikke kontakt (3,0 %)

Død, forsvunden eller emigreret (0,6 %)

Ingen rygestatus registreret (0,5 %)

Manglende opfølgning (27,1 %)

Uden mental sygdom

n = 21.025 (82,7 %)

Uden mental sygdom

n = 21.025 (82,7 %)

Med svær mental sygdom

n = 4,388 (17,3 %)

Med svær mental sygdom

n = 4,388 (17,3 %)

Materialer og metoder

Diagnoser fra LPR
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38%
Uden mental sygdom

29%
Med svær mental sygdom

Odds ratio (OR): 0,74, 95% CI: 0,68-0,80 (p≤0,001)

Røgfrihed efter 6 måneder

Resultater
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Faktorer af betydning for rygestop

0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 1,5 2 3 4 5

Gennemførsel af forløb

Stigende alder

Individuelt forløb

Bor med ryger

Anbefalet at stoppe

Kvinde

Socialt sårbar

Storryger

3,26 (3,05 – 3,48)

1,53 (1,28 – 1,84)

1,17 (1,07 – 1,28)

0,90 (0,85 – 1,28)

0,89 (0,84 – 0,95)

0,85 (0,80 – 0,90)

0,84 (0,79 – 0,89)

0,74 (0,69 – 0,80)

Forringer chancen for succes                                           Forbedre chancen for succes

Resultater
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Dobbeltdiagnoser
Rå rygestoprater 

Misbrug af 

alkohol og 

stoffer

Skizofreni 

og andre 

psykoser

Personligheds-

forstyrrelser

AndetEnhver 

mental 

sygdom

Svær 

mental 

sygdom

Affektive 

sindslidelser

Angst og 

stress-

relaterede 

lidelser

Ingen 

mental 

sygdom

Resultater
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Begrænsninger og styrker

Begrænsninger

• Vi kan kun justere for kendte faktorer og kun hvis vi har adgang til data

• Ikke alle rygestopforløb registreres i Rygestopbasen

• Der er forskel på dem der bliver fulgt og op og dem der ikke bliver fulgt op

• Rygestatus er ikke valideret

• Rygere med mental sygdom er identificeret via landspatientregisteret

Styrker

• Begge de registre vi har anvend har en høj kvalitet

• Stor national kohorte på tværs af sektorer

• Relativ høj opfølgningsrate

• Vi måler på kontinuert rygestop

Begrænsninger og styrker
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Konklusion

29 % af disse rygere var dog fortsat røgfri efter 6 

måneder, hvilket er et klinisk relevant resultat

Grundet de mange positive effekter af rygestop på både fysisk 

og mental sundhed, bør det overvejes om rygere med mental 

sygdom som standard skal tilbydes et standard 

rygestopprogram som led i deres behandling.

Rygere med alvorlig mental sygdom er mindre 

succesfulde i deres forsøg på at holde op med at 

ryge

Konklusion 
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alle inkluderede deltagere

brugerne af Rygestopbasen

personalet i Rygestopbasens sekretariat

brugergruppen, den rådgivende gruppe og 

styregruppen

Mange tak til

de medvirkende forskere
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