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RYGNING 
Screening  
Opgaven Plejepersonalets ansvar Lægens ansvar  
Alle patienter 
• Det afklares om 

patienten er ryger eller 
bruger nikotinprodukter 

• Undersøger om patienten er 
screenet for rygning indenfor de 
sidste 12 måneder eller der er sket 
ændringer i forhold til rygestatus. 

• Foretager screening i forhold til 
rygning mv. 

• Drøfter screeningsresultat med 
lægen under stuegang. 

• Drøfter screeningsresultater 
med plejepersonalet under 
stuegang 

• Dokumenterer 
identificerede risikofaktorer 
vedr. rygning i 
behandlingsplan. 

• Påfører relevant 
bidiagnose(r) 

 
 

Intervention   
Opgaven Plejepersonalets ansvar Lægens ansvar  
Forebyggelsessamtale 
• Rygevaner mv 

afdækkes ud fra 
Aktiviteten KRAM (kost, 
rygning, alkohol og 
motion) i EPJ 

• Gennemføre en VBA-
samtale med patienten 
mhp rådgivning og 
tilbud om henvisning, 
se HER 

• For drøftelse af 
rygeophør -  

        Anvend evt. pjecen fra 
SST ”Rygestop-guide 
2023” i forbindelse med 
forebyggelsessamtalen 
og interventionen. Se 
på: Rygestopguide - 
Sundhedsstyrelsen 

• Justering af medicin i 
forbindelse med 
rygeophør. Om rygning 
og medicinsk 
behandling, Læs mere 
her 

• Har patienten gener 
ved rygning? 

        Læs mere om KOL, 
diagnosticering, 

• Foretager screening i forhold til 
rygning og identificerer 
risikofaktorer ved rygning. 

• Udleverer ydelsesinformation om 
forebyggelsessamtale: 
”Undersøgelse af dit fysiske 
helbred” (HER ) og ”Samtale om 
helbred og livsstilssygdomme” 
(HER ) 

• Spørger ind til patientens 
rygevaner og beskriver 
rygeadfærd. 

• Samarbejder med lægen om at 
ordinere substitutionsbehandling, 
hvis dette er aktuelt f.eks. i 
forbindelse med indlæggelse. 

• Informerer patienten om 
muligheder for reducering i 
antipsykotisk medicin ved 
rygeophør. 

• Drøfter med lægen, justering af 
patientens medicin i forbindelse 
med et rygeophør.  

• Informerer patienten om risici, 
gevinster ved rygeophør. 

• Informerer om rygningens 
indvirkning ved aktuelle sygdom. 

• Udarbejder problemorienteret 
plan (POP) på aktuel og potentiel 
risikofaktor i forhold til rygning, 
beskriver patientens mål, 

• Stillingtagen til og 
iværksættelse af 
livsstilsinterventioner i 
samarbejde med 
plejepersonalet. 

• Drøfter og iværksætter 
livsstilsinterventioner i 
forhold til identificerede 
risikofaktorer ved rygning 
med patienten. 

• Drøfter nikotinsubstitutions-
muligheder med patienten 
og ordinerer substitutions-
behandling, hvis dette er 
aktuelt. 

• Sørger for at justere 
patientens medicin i 
forbindelse med et 
rygeophør. 

• Henviser patienter der har 
gener/symptomer på 
sygdomme i luftvejene til 
lungefunktionsundersøgelse 
(spirometri) hos egen læge 
med henblik på om de har 
en lungefunktions-
nedsættelse eller KOL. 

https://pri.rn.dk/Assets/19098/Bilag-19-VBA-Lommekort.pdf
https://www.sst.dk/da/udgivelser/2023/Rygestopguide
https://www.sst.dk/da/udgivelser/2023/Rygestopguide
https://pri.rn.dk/Assets/19098/Laegemiddelenhedens-nyhedsbrev-om-rygning.pdf
https://pri.rn.dk/Assets/19098/Laegemiddelenhedens-nyhedsbrev-om-rygning.pdf
http://www.psykiatri.rn.dk/information-og-raadgivning/gode-raad-om-fysisk-sundhed/-/media/Hospitaler/Psykiatrien/Sundhedsfremme/Pjecer/PSYF01-102_PSYF01-102.ashx
http://www.psykiatri.rn.dk/information-og-raadgivning/gode-raad-om-fysisk-sundhed/-/media/Hospitaler/Psykiatrien/Sundhedsfremme/Pjecer/PSYF01-103_PSYF01-103.ashx
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        behandling, livsstils-
intervention ved 
rygeophør HER 

• Information om risici, 
gevinster og passiv 
rygning 

• Rygningens indvirkning 
på den aktuelle sygdom 

• Læs mere om rygning, 
behandling og 
intervention HER 

• Materiale der kan 
anvendes til 
forebyggelses-
samtalen: 
Brug f.eks. ”Test dig 
selv” i Pjecen ”Rygestop 
– hvorfor og hvordan?” i 
dialogen med pateinten. 
Se på Rygestop 

• Oplysninger om 
nikotinerstatning, læs 
mere om 
nikotinsubstitution HER 

 
Den sygeplejefaglige 
metode Guidet 
egenbeslutning (GEB) kan 
anvendes i dialog med 
patienten om erfaringer 
med livsstil og ændring af 
vaner. Benyt eventuelt 
refleksionsarkene 
”Sindslidelse” eller 
”Udfordringer og problemer 
i dit liv” med særligt fokus 
på ark 3a, 4 og 5. Klik her 
for at tilgå 
refleksionsarkene og læse 
mere om metoden: Guidet 
egenbeslutning 
(sharepoint.com) 
 

Problemorienteret plan 
(POP) 
 
Der udarbejdes 
sygeplejeproblemer på 
identificerede risikofaktorer 

udarbejder sygeplejehandlinger på 
baggrund af målene som løbende 
evalueres under indlæggelsen. 

• Drøfter screeningsresultat og 
risikofaktorer med lægen. 

• Drøfter iværksættelse af 
livsstilsinterventioner med lægen. 

• Spørger patienter, der er rygere 
eller tidligere rygere, om de har 
gener/symptomer på sygdomme i 
luftvejene. 

• Drøfter med lægen mulighed for 
henvisning til en 
lungefunktionsundersøgelse 
(spirometri) hos egen læge, med 
henblik på en afklaring af om de 
har en lungefunktionsnedsættelse 
eller KOL. 

• Informerer patienten om 
muligheder for deltagelse i 
psykoedukation (individuel eller 
som strukturerede forløb) om 
rygning, hvis det forefindes i 
afsnittet eller ambulatoriet. 

• Informerer patienten om 
kommunens rygestoptilbud. 

• Påbegynder dialog om henvisning 
og aktiv overlevering med 
patienten. 
 

https://www.sundhed.dk/sundhedsfaglig/laegehaandbogen/lunger/tilstande-og-sygdomme/obstruktive-lungesygdomme/kol/
https://www.sundhed.dk/sundhedsfaglig/laegehaandbogen/generelt/tilstande-og-sygdomme/tobak/rygning/
https://psykiatri.rn.dk/information-og-raadgivning/gode-raad-om-fysisk-sundhed/rygestop
http://pro.medicin.dk/Laegemiddelgrupper/Grupper/315353
https://rncloud.sharepoint.com/sites/PNET-V-Psykiatrien/SitePages/Guidet-egenbeslutning.aspx
https://rncloud.sharepoint.com/sites/PNET-V-Psykiatrien/SitePages/Guidet-egenbeslutning.aspx
https://rncloud.sharepoint.com/sites/PNET-V-Psykiatrien/SitePages/Guidet-egenbeslutning.aspx
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ved Rygning i CS med 
udgangspunkt i 
sygeplejeprocessen med 
rækkefølgen: 
• Sygeplejeproblem 
• Årsag 
• Kendetegn 
• Mål (SMART) 
• Handlinger 
• Løbende evalueringer. 
 
Se på: 
Vejledning-
problemorienteret-plan-
POP 
 

 

Aktiv overlevering og henvisning 
Opgaven Plejepersonalets ansvar Lægens ansvar  
Aktiv Overlevering betyder, 
at det sikres, at patienten 
modtager nødvendig 
individuel hjælp til:  
• henvisning til 

kommunalt sundheds-
fremmetilbud  

• at bestille tid hos egen 
læge  

• at møde op til tilbud i 
kommunen  

• at møde op til aftalt tid 
i et ambulatorium.  

• henvisning til 
yderligere udredning i 
fx somatikken eller hos 
speciallæger.  

 
Aktiv Overlevering 
indebærer, at der kan 
inddrages de nødvendige 
støtte-funktioner, for at 
patienten kan gennemføre 
en ’Aktiv overlevering’: 
Pårørende, bostøtte, 
socialrådgiver, ambulant 
sygeplejerske, plejepersonale,    
fysioterapeut, ergoterapeut, 
bosted, kriminalforsorgen, 

• Udleverer ydelsesinformation om 
aktiv overlevering ”Få hjælp til at 
gøre brug af de relevante 
sundhedstilbud i din kommune” i 
forbindelse med dialog om 
motivation for, lyst til at arbejde 
med forebyggelse mv. SE HER 

• Drøfter aktiv overlevering med 
lægen. 

• Drøfter med patienten om der er 
behov for særlig støtte i forbindelse 
med ”Aktiv overlevering” 

• Henviser patienten til forebyggelse 
og rehabilitering i hjemkommunen 
ved at udfylde og sende en 
Henvisning til kommunal 
forebyggelse (rn.dk) 

• Patienten henvises til en 
”Afklarende forebyggelses-samtale” 
om identificerede 
forebyggelsesbehov. Patientens 
telefonnummer påføres 
henvisningen, således at kommunal 
sundhedsarbejder kan kontakte 
patienten. 

• Inddrager støttefunktioner, der kan 
støtte patienten i at deltage i 
kommunal forebyggelse og 
rehabilitering. 

• Fører fund i epikrisen 
• Aktivt overleverer patienten 

til relevante samarbejds-
partnere. 

• Udarbejder 
laboratoriehenvisning, hvis 
det er relevant. 

• Henviser til billeddiagnostik, 
yderligere udredning i 
somatikken, speciallæger, 
egen læge, hvis det er 
relevant. 

• Drøfter aktiv overlevering 
med plejepersonalet. 

• Drøfter med patienten om 
der er behov for særlig 
støtte i forbindelse med 
”Aktiv overlevering”. 
Inddrager støttefunktioner. 
 

https://pri.rn.dk/Assets/19098/Bilag-6-Vejledning-problemorienteret-plan-POP.pdf
https://pri.rn.dk/Assets/19098/Bilag-6-Vejledning-problemorienteret-plan-POP.pdf
https://pri.rn.dk/Assets/19098/Bilag-6-Vejledning-problemorienteret-plan-POP.pdf
http://www.psykiatri.rn.dk/information-og-raadgivning/gode-raad-om-fysisk-sundhed/-/media/Hospitaler/Psykiatrien/Sundhedsfremme/Pjecer/PSYF01-104_PSYF01-104.ashx
https://pri.rn.dk/Sider/34660.aspx
https://pri.rn.dk/Sider/34660.aspx
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behandlingsansvarlig læge på 
bosted, m.fl.  
 
Aktiv overlevering til 
kommunal forebyggelse og 
rehabilitering sker med 
elektronisk henvisning ved 
at udfylde og sende en 
Henvisning til kommunal 
forebyggelse (rn.dk) 
 

 

Dokumentation  
Opgaven Plejepersonalets ansvar Lægens ansvar  

Screening 
• Dokumenteres i EPJ 

Intervention  
• Dokumenteres i EPJ 

Aktiv overlevering 
• Dokumenteres i EPJ 
 
 

• Dokumenterer rygestatus, 
intervention og henvisning i 
Aktiviteten KRAM (kost, rygning, 
alkohol og motion)  
Se på: Dokumentation-KRAM  
Og i problemorienteret plan (POP)  

       Se på: 
Vejledning-problemorienteret-plan-
POP 

• Dokumenterer aktiv overlevering i 
EPJ. 

•  

• Dokumenterer rygestatus i 
EPJ/behandlingsplanen  

• Dikterer diagnosekoder 
• Vurderer hvilke bidiagnoser 

der skal medtages i 
epikrisen. 

• Dokumenterer aktiv 
overlevering i CS. 

 
Referencer og gode links 

1. Rygestop-Guide, vers 4, 2023, Sundhedsstyrelsen: Rygestopguide - Sundhedsstyrelsen 
2. Rygestop og psykiatri 2021. Sundhedsstyrelsens publikation. Rygestop og psykiatri (sst.dk) 
3. Guidelines fra Sundhedsstyrelsen vedr. at arbejde med rygestop i psykiatrien.  

o Sygeplejersker: Guideline Sygeplejersker 
o Læger: Guideline læger 

 
4. Vidensråd for Forebyggelse. Rapport om børn og unges forbrug af nikotinprodukter. Konsekvenser 

og skadesvirkninger: Nikotinbrug blandt børn og unge. Konsekvenser og forebyggelse | Vidensråd 
for Forebyggelse (vidensraad.dk) 
 

5. Om VBA metoden: VBA, Very Brief Advice | Region Nordjylland (plan2learn.dk) og  
Bilag-19-VBA-Lommekort.pdf (rn.dk) 
 

6. Stoplinien, find rygestopstilbud nær dig: Stoplinien 

7. Viden om rygning (Kræftens Bekæmpelse): Undgå røg og rygning - Kræftens Bekæmpelse 
(cancer.dk) 

8. Sundhedsportalen (www.sundhed.dk) - Se sundhedstilbud for nordjyske kommuner HER 
9. Om rygning og psykofarmaka Nyhedsbrev nr. 1- 2009. word fil (rn.dk) 

https://pri.rn.dk/Sider/34660.aspx
https://pri.rn.dk/Sider/34660.aspx
https://pri.rn.dk/Assets/19098/Bilag-7-Oversigt-dokumentation-KRAM.pdf
https://pri.rn.dk/Assets/19098/Bilag-6-Vejledning-problemorienteret-plan-POP.pdf
https://pri.rn.dk/Assets/19098/Bilag-6-Vejledning-problemorienteret-plan-POP.pdf
https://www.sst.dk/da/udgivelser/2023/Rygestopguide
https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2021/Rygestop-og-psykiatri/Rygestop-og-psykiatri.ashx?la=da&hash=981FCF78FFB7CA6AC05A81E9FB6C6870C8E2BC47
https://www.sundhedsstyrelsen.dk/-/media/Udgivelser/2022/Rygestop-og-psykiatri/RYGNING_PSYKISKE_LIDELSER_SYGEPLEJERSKER.ashx?sc_lang=da&hash=40B817BA5DA75450EA839F5F5946932E
https://www.sundhedsstyrelsen.dk/-/media/Udgivelser/2022/Rygestop-og-psykiatri/RYGNING_PSYKISKE_LIDELSER_LAEGER.ashx
https://vidensraad.dk/rapport/nikotinbrug-blandt-boern-og-unge-konsekvenser-og-forebyggelse
https://vidensraad.dk/rapport/nikotinbrug-blandt-boern-og-unge-konsekvenser-og-forebyggelse
https://rn.plan2learn.dk/kursusvalg.aspx?id=80516
https://pri.rn.dk/Assets/19098/Bilag-19-VBA-Lommekort.pdf
https://stoplinien.dk/
https://www.cancer.dk/forebyg/undga-roeg-og-rygning/
https://www.cancer.dk/forebyg/undga-roeg-og-rygning/
http://www.sundhed.dk/
https://www.sundhed.dk/borger/guides/sundhedstilbud/region-nordjylland/
https://pri.rn.dk/Assets/19098/Laegemiddelenhedens-nyhedsbrev-om-rygning.pdf
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10. Arbejdsdeling – Forebyggelsesområdet. Se på Samarbejdsaftale om henvisning til forebyggelse i 
kommunerne indenfor tobak, alkohol og stoffer                         

https://rn.dk/-/media/Rn_dk/Sundhed/Til-sundhedsfaglige-og-samarbejdspartnere/Sundhedsaftaler/Sundhedsaftalen-2019/Den-Tvaersektorielle-Grundaftale/Forebyggelse/Samarbejdsaftale-om-arbejdsdeling-paa-forebyggelsesomraadet-og-henvisning-til-forebyggelse-i-kommune.ashx?la=da
https://rn.dk/-/media/Rn_dk/Sundhed/Til-sundhedsfaglige-og-samarbejdspartnere/Sundhedsaftaler/Sundhedsaftalen-2019/Den-Tvaersektorielle-Grundaftale/Forebyggelse/Samarbejdsaftale-om-arbejdsdeling-paa-forebyggelsesomraadet-og-henvisning-til-forebyggelse-i-kommune.ashx?la=da
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