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Oppdrag: Tillegg til tildelingsbrev nr. 24 – 

røykeavvenningsopplegg for storrøykere  

Helsedirektoratet skal innen 1. september 2019 levere forslag til røykeavvenningsopplegg for storrøykere 

basert på det danske prosjektet «Forstærket indsats over for storrygere 2014-2017» og det påfølgende 

prosjektet med støtte til legemidler 2017–2019.  

Det danske prosjektet har flere deler, blant annet rettet mot gravide og mot organisering av 

røykesluttilbud. Det anses at disse to elementene ikke er aktuelle for videre utredning i Norge fordi det 

allerede er jobbet med organisering av slutteveiledere og fordi andelen gravide som røyker er lav. 

Prosjektet konsentreres rundt støtte til røykeslutt for storrøykere/voksne dagligrøykere, inkludert 

muligheten for vederlagsfri medikamentell støtte.  

Det tas utgangspunkt i at det ikke skal opprettes nye tjenester eller instanser og at tilpasning derfor gjøres 

innenfor eksisterende tjenester.  

Utredningen skal se på hvordan tiltak med tilbud om legemidler til røykeavvenning sammen med 

strukturert veiledning, kan tilbys storrøykere. I tillegg må det i utredningen vurderes hvordan dette 

tilbudet skal gjennomføres mht. utlevering og finansiering av legemidler til røykeavvenning.  

Utredningen skal inneholde forslag til organisering av et opplegg knyttet til tilbudet ved frisklivssentralen 

eller med eventuelt andre kommunale løsninger som ivaretar samme behov, som utgangspunkt. 

Utredningen skal også si noe om muligheter og arenaer for rekruttering, herunder i hvilken grad 

spesialisthelsetjenesten bør involveres.  

Målgruppen storrøykere/voksne røykere bør defineres nærmere. Det bør vurderes om tilbudet i første 

omgang bør gjennomføres som en mindre pilot med avgrensning av antall deltakere, f.eks. etter alder, 

geografi (kommuner med mange røykere) mv, eller om tilbudet bør ligge på samme omfang som i 

Danmark (10 000 deltakere). Direktoratet kan gjerne foreslå flere alternative løsninger, såfremt det 

redegjøres for de ulike alternativenes økonomiske og administrative konsekvenser.  

Utredningen bør si noe om mulighetene for meldingsutveksling mellom ulike instanser både som 

henvisning til røykeavvenning og som tilbakemelding til fastlege/henviser i etterkant.  

Utredningen skal også si noe om hvordan en kampanjesatsing ev. kan understøtte prosjektet, samt behov 

og omfang av evaluering/følgeforskning.  

I arbeidet med utredningen bør aktuelle berørte samarbeidspartnere involveres.  

Utredning skal ta utgangspunkt i minimumsutredning i henhold til utredningsinstruksen og inneholde 

vurderinger av økonomiske og administrative kostnader forbundet med forslaget.
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Anbefalinger og prosess 
Vi vil anbefale en ordning med vederlagsfri røykesluttmedikasjon, etter dansk modell. Vi anbefaler at 

legemiddel gis i kombinasjon med veiledning, og at veiledningen gis gjennom etablerte helsetjenester, i 

hovedsak frisklivssentralene. Vi anbefaler at de som skal slutte å røyke, og forplikter seg til å følge et 

veiledningsprogram, kan få en verdikupong som kan byttes inn i røykesluttmedisin på apoteket, og at 

apotekene fakturerer Helfo. For rekruttering anbefaler vi at sykehus innfører metoden VBA (Very Brief 

Advice) og henviser pasienter til kommunenes røykesluttilbud, og at det etableres en elektronisk 

henvisningspraksis for dette.  

Offentlig finansiering av legemidler bør generelt følge de etablerte ordningene som finnes, i dette tilfellet 
blåreseptordningen. Helse- og Omsorgsdepartementet (Hod) har imidlertid presisert at denne ordningen 
ikke er aktuelt for dette prosjektet. Å senere vurdere om legemidler mot nikotinavhengighet kan inngå i 
den ordinære blåreseptordningen er et ønske fra flere aktører. 

Viktige prinsipper for vår anbefaling er å gi nasjonal tilgang, følge anbefalinger om gullstandard for 

røykeslutt (kombinasjon av samtaler og legemidler) samt benytte eksisterende helsetjenester i 

gjennomføringen. Vi anbefaler at alle skal gjøre det de er best på, og at ingen instanser får helt nye 

oppgaver. Som en del av rekrutteringsarbeidet bør tiltaket informeres om gjennom kampanjer. For at 

kommunene skal kunne tilby veiledning i røykeslutt, anbefaler vi at det gis økt tilbud om opplæring 

gjennom Helsedirektoratet. Tiltaket bør evalueres systematisk (f.eks på tilsvarende måte som gjennom 

www.rygestopbasen.dk). 

Hva har vært gjort: 

• Jan:  Avklaringsmøte i HOD 

• Mars:  Endelig oppdragsbrev. Fokusgruppe på frisklivssentral (tidligere og nåværende røykere).

• April:  Workshop med besøk av Hanne Vibjerg fra Sundhedsstyrelsen i Danmark. Deltakere:

representanter fra alle utviklingssentralene samt fra Apotekforeningen og Norsk forening for

allmennmedisin. KS var invitert, men hadde ikke anledning til å delta. Møte med NCD alliansen

(oppnevnte brukerrepresentant Kristin Byrkje, Kreftforeningen)

• Mai: Hurtigleveranse til HOD om hovedtrekk og mulige kostnader. Studiebesøk til Danmark inkl 

både Sundhedsstyrelsen og besøk i Vejle kommune/ Sygehuset Lillebælt 

• Telefonmøte med Christine Furuholmen, samhandlingssjef Vestre Viken angående meldingsutveksling

Juni: Møte i HOD med orientering av hvor langt utredningen har kommet. Møte med NCD alliansen

20.06.19. Questback til frisklivssentralene for å kartlegge elektronisk meldingsutveksling og

oppkobling til Norsk helsenett (gjennomført i perioden 17.06 til 05.07.2019).

• August: Utsjekk med Apotekforeningen og Norsk forening for allmennmedisin samt

brukerrepresentant fra NCD alliansen

Arbeidsgruppen har bestått av: 

• Prosjektleder: Astrid Nylenna, prosjektleder i avd Folkesykdommer i Helsedirektoratet

• Jorunn Killingstad, virksomhetsleder Modum kommune Frisklivssentralen og seniorrådgiver 20 % avd

Folkesykdommer Helsedirektoratet

• Anna Naume Solem, rådgiver i avd Folkesykdommer i Helsedirektoratet

• Harald Lislevand, seniorrådgiver i avd Helserefusjoner i Helsedirektoratet

• Brukerrepresentant: Kristin Byrkje, Kreftforeningen, oppnevnt av NCD-alliansen

• Silje Jektvik, student, referansearbeid.

Oppdraget og leveransen er diskutert og forankret i Helsedirektoratet..  Hanne Vibjerg fra den danske 

Sudhedsstyrelsen har vært til stor hjelp i arbeidet. 
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1. Hva er problemet og hva vil vi oppnå?

Prosjekt røykeavvenning for storrøykere 
Vi viser til tillegg til tildelingsbrev nr 24/2019 om utredning av røykeslutt til storrøykere etter dansk 

modell. Danmark har hatt to såkalte "puljer", tilskuddsordninger som inneholder vederlagsfri 

røykesluttmedisin. I 2014-2017 var prosjektet "Forstærket indsats over for storrygere", hvor vederlagsfri 

røykestoppmedisin var et delelement. 88 prosent av deltakerne i det danske prosjektet takket ja til 

legemidler. Sluttevalueringen ble offentliggjort i mars 2018 (6). Tilskudd til røykesluttmedisin er videreført 

i rammetilskudd til danske kommuner for 2017-2019. 

Status i Norge 
Tobakk er den risikofaktoren som tilskrives flest tap av disability adjusted life years (DALY), i alt 82393 

DALY. Tobakksbruk har kausal sammenheng med kreft, hjerte- og karsykdom og kronisk respiratoriske 

sykdommer som alle er blant de sykdomsgruppene som bidrar til størstedelen av sykdomsbyrden i Norge 

(7). Ny forskning har vist at rundt 95.000 krefttilfeller kan unngås de neste 30 årene dersom alle slutter å 

røyke (8). Særlig gjelder det for lungekreft og blærekreft. Dette viser et enormt potensial som ligger i å 

satse på røykeslutt.  

Det har vært omlag en halvering i dagligrøyking i Norge de siste ti årene, fra 22 prosent i 2007 til 12 

prosent i 2018.  Dette tilsvarer om lag 520 000 personer. Det er omtrent like mange kvinner som menn 

som røyker daglig. I tillegg er det 8 prosent i den voksne befolkningen mellom 16 og 74 år som røyker av 

og til (2).  I den yngste aldersgruppen (16-24 år) var andelen dagligrøykere 3 prosent i 2018. De store 

reduksjonene i andelen som røyker daglig har kommet fordi det er færre som begynner å røyke, ikke fordi 

mange eldre har sluttet. Tobakksskadene som sees i dag er avhengig av røykevaner for flere tiår siden. Det 

er derfor viktig å bidra til at flere som har røykt gjennom mange år, slutter. Norske studier har anslått at 

om lag 2/3 av alle kolstilfeller kan tilskrives røyking (9). Denne gruppen har også betydelig økt risiko for å 

utvikle lungekreft (10).  

Det er 49 prosent av dagligrøykerne som sier de vurderer å slutte å røyke i løpet av de neste seks 

månedene. Spør en om hvor interessert røykere er i å slutte på en skala fra 1 til 5, svarer 54 prosent at de 

er svært interessert eller interessert (verdiene 4 og 5). Blant dagligrøykerne opplyser 26 prosent at de har 

forsøkt å slutte siste året (data for årene 2015-2017) (11).  

Storrøykere 
Det finnes ingen klar definisjon på storrøykere/"heavy smokers" i litteraturen, men det kan se ut som om 

det mest vanlige er 20+ CPD (cigarettes per day), noen bruker 15+. I "Tall om tobakk" fra 2004 ble 

storrøykere definert med 20+ CPD. Her blir også «hardcore» begrepet nevnt. Dette begrepet har heller 

ingen klar definisjon, men i studier har det blitt forsøkt definert så likt som mulig med de variabler man 

har tilgjengelig (12-14). Faktorer som er med å definere er f.eks. antall sigaretter, varighet på røyking, 

fravær av slutteforsøk, fravær av motivasjon og grad av nikotinavhengighet. En studie viste at høy 

nikotinavhengighet var den sterkeste indikatoren på fortsatt røyking (15). Tidligere studier på "hardcore" 

røykere viser at de i hovedsak er menn, er eldre og har kort utdanning (16-18).  
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Figur 1 Hentet fra SSB-tobakksundersøkelsen 2016-2018. 

 

Samfunnsøkonomiske kostnader av røyking og gevinst ved redusert bruk  
Den samfunnsøkonomiske kostnaden av røyking og gevinsten ved redusert bruk av røyketobakk ble 

beregnet slik i 2010:  

1. Gitt at en ikke inkluderer økonomisk verdsetting av velferdseffekter (her: verdien av tapte leveår 

og livskvalitet), vil overføring av kostnader fra danske og svenske studier tilsi at 

samfunnskostnaden ved røyking i Norge er mellom 8 og 20 milliarder kroner per år.  

2. Gitt at en inkluderer en økonomisk verdsetting av velferdseffekter (tap av 150-180 000 leveår), vil 

de totale samfunnsøkonomiske kostnadene av røyking være i størrelsesorden 80 milliarder 

kroner per år.  

3. Gitt et betydelig etterslep i manifestering av helsekostnader av røyking er kostnadene kanskje 

representative for omfanget av røyking i årene 1990 til 2000.  

4. Hvis andel dagligrøykere brukes som indikator på endring i forventede samfunnsøkonomiske 

kostnader av røyking, og det har vært en nedgang fra 1990 til 2007 fra hhv. ca. 34 prosent til 22 

prosent, vil en kunne anta en tilsvarende reduksjon i kostnadene. Gitt at kostnadene var 80 

milliarder kroner per år basert på det røykeomfanget vi har hatt de siste 10-30 årene, kan en anta 

at dette reduseres med omtrent 1/3 dersom andelen dagligrøykere holder seg på omtrent 20 

prosent i årene fremover.  

Den potensielle samfunnsøkonomiske gevinsten ved nedgangen vi har hatt i andelen 

dagligrøykere de siste 20 årene kan anslås til i størrelsesorden 26 milliarder kroner per år. 

Tilsvarende kan en anslå at den potensielle gevinsten ved en ytterligere nedgang i andelen 

dagligrøykere kan ha en årlig samfunnsverdi på ca. 2-3 milliarder kroner per prosentpoeng. 

Gevinsthorisonten kan imidlertid være lang, både fordi nedgang i røykepopulasjonen kan ta 

mange tiår samt at mange av de mest utbredte røykesykdommene opptrer med flere tiårs 

forsinkelse (19).  

Anslaget fra 2010 viste at helsetjenestekostnader og produksjonstap utgjorde til sammen 8 mrd. kr per år, 

og at verdien av tapte leveår og tapt helse utgjorde 72 mrd. kr per år. Totale samfunnskostnader var 

dermed på i størrelsesorden 80 mrd. kr per år. 

Den gang utgjorde avgiftene på tobakk i størrelsesorden 8 mrd. kr per år, altså omtrent det samme som 

helsetjenestekostnader og produksjonstap. Siden den gang har statens inntekter på avgiftene på tobakk 

blir redusert til i underkant av 7 milliarder kroner per år. Vi har ikke nye beregninger på 

helsetjenestekostnader.  Dersom forholdet mellom inntektene og kostnadene er det samme i dag, er det 

ikke en realøkonomisk gevinst å hente, men fortsatt en stor velferdsgevinst. 

Kunnskapsoppsummeringer fra SBU, Cochrane og NICE viser at røykeavvenning er svært kostnadseffektivt 

sammenliknet med behandling for andre etablerte risikofaktorer og risikoatferd (20).  

Figur 1 viser andelen som bruker hhv 1-4, 5-9, 10-14, 15-19, og 

20+ sigaretter per dag for dagligrøykende kvinner og menn 16-79 

år, 2016-2018 (2). Mønsteret har holdt seg stabilt om man 

sammenligner med tidlig 2000-tallet. Dersom man definerer over 

15 sigaretter per dag som storrøyker så vil om lag 40 prosent falle 

inn under denne kategorien. Av 520.000 dagligrøykere vil dette bli 

om lag 200.000 personer.  
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En dansk studie har beregnet livsstidsbesparing for samfunnet for en som røyker moderat og slutter ved 

35 års alder til 24 800 euro for menn og 34 100 euro for kvinner (21). Eldre utregninger har funnet at det 

er tilstrekkelig å gi behandling for røykeslutt (inkl. legemidler) til 20-40 pasienter i tre måneder for å 

forebygge ett alvorlig sykdomstilfellet hos en som røyker. Til sammenlikning må man behandle mellom 

400 og 900 pasienter med legemiddel i opptil fem år for å forhindre ett sykdomstilfelle, som hjerteinfarkt 

eller slag hos ellers friske pasienter med moderat forhøyet blodtrykk eller kolesterol (22).  

Kombinasjonen av veiledning og legemidler er den mest effektive metoden for røykeslutt (23, 24). Det er 

tre godkjente legemiddeltyper: nikotinlegemidler, bupropion og vareniklin. Bupropion brukes svært lite 

(25)(eResept oppgjør, personlig meddelelse Harald Lislevand, Helsedirektoratet). Kostnader for anbefalt 

behandlingsvarighet på 12 uker er om lag 3800 kroner for kombinasjonsjonsbehandling med reseptfrie 

nikotinlegemidler (plaster + tyggegummi) og om lag 2500 kroner for vareniklin(26). Disse to 

behandlingene er vist å ha lik suksessrate (27).  

I 2010 vurderte Kunnskapssenteret alle legemidlene som er godkjent for røykeavvenning i Norge og alle 

ble vurdert å være kostnadseffektive (28). Deres vurdering var da at når nikotinlegemidler, bupropion og 

vareniklin ble sammenliknet med placebo så ville de gi henholdsvis 0,02, 0,09 og 0,14 ekstra leveår til en 

ekstra kostnad på 4141 kr, 5729 kr og 9672 kr. I det danske prosjektet gjennomførte 72 prosent av 

deltakerne slutteforløpet og av disse var 70 prosent- røykfri ved kursavslutning. Ved 6 måneder var 47 

prosent fortsatt røykfrie. 

Sosial ulikhet i røykevaner 
Dagens røykere har andre sosiale kjennetegn enn tidligere. I Norge som i de fleste sammenliknbare land 

så er dagligrøyking mest utbredt blant personer med kort utdanning, lav inntekt, de som står utenfor 

arbeidslivet og personer som jobber i manuelle yrker (29-36). Røyking er en av hovedårsakene til sosial 

ulikhet i helse i de fleste vestlige land inkludert Norge (34-36). Rådet for sosial ulikhet har angitt at 

"Røyking er den enkeltfaktoren som forklarer mest - om lag halvparten av levealder-forskjellene kan 

tilskrives røykevaner" (37). 2015-2017 røykte rundt 24 prosent av kvinner og menn med kort utdanning, 

rundt 15 prosent av de med middels utdanning og rundt fem prosent av menn og kvinner med lang 

utdanning (3).  

 

I sin vurdering av de største folkehelseutfordringene i Norge, skrev Folkehelseinstituttet i 2018: 

"Sigarettrøyking er kanskje den enkeltfaktoren som bidrar mest til sykdom og tidlig død i Norge i dag 

(risikofaktor for en rekke kreftformer, kols og hjerte-kar sykdom). På tross av sterk nedgang i dagligrøyking 

de seinere årene, er det estimert at røyking fortsatt vil representere et stort folkehelseproblem i Norge i 

mange år framover (i 2017 var det fortsatt 20 prosent røykere – daglig/av og til i aldersgruppen 45-64 år) 

og det er store sosiale forskjeller knyttet til røyking." FHI anga at voksne røykere med kortere utdanning 

var en viktig målgruppe å nå med tiltak for å redusere røyking (7).  
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Det er stor forskjell i andelen som røyker mellom innvandrergrupper, mellom menn og kvinner innad i 

samme etniske gruppe, og mellom utdanningsgrupper i innvandringsbefolkningen. I 2005/06 (38) og i 

2016 (39) gjennomførte SSB levekårsundersøkelser blant de største innvandrergruppene i Norge (fra 

Tyrkia, Irak, Iran, Pakistan, Vietnam, Sri Lanka og Somalia). Hovedfunnene fra undersøkelsen i 2016 var at 

røyking var vesentlig mer utbredt blant menn fra Tyrkia (36 prosent), Polen (35 prosent) Vietnam (30 

prosent), Kosovo (27 prosent), Irak (26 prosent) og Iran (23 prosent) sammenliknet med gjennomsnittet 

for hele befolkningen. Blant kvinner var røyking mest utbredt blant dem som var født i Polen, Tyrkia, og 

Bosnia Hercegovina, der henholdsvis 21, 21 og 19 prosent røykte daglig (39). 

 

Det er store sosiale forskjeller i dødelighet av røykerelaterte sykdommer også. Et stort europisk 

forskningsprosjekt har vist at norske kvinner kommer dårlig ut: "Blant europeiske kvinner er det bare 

Skottland som har større sosial ulikhet i kols-relatert dødelighet enn Norge. Ulikhetene blant norske menn 

er også blant de aller største i Europa" (40). 

Dansk modell- sammendrag 
"Forstærket indsats over for storrygere" 

Danmark har hatt to såkalte "puljer", tilskuddsordninger, som inneholder vederlagsfri røykesluttmedisin. I 

2014-2017 pågikk prosjektet "Forstærket indsats over for storrygere", hvor vederlagsfri 

røykestoppmedisin var et delelement. "Forstærket indsats over for storrygere" var en tilskuddsordning, 

hvor både kommuner og organisasjoner kunne søke om prosjektmidler. Sluttevalueringen ble 

offentliggjort i mars 2018 (6). 

Det er Sundhedsstyrelsens anbefaling at kommunene kun gir vederlagsfri røykesluttmedisin til dem som 

samtidig deltar i et kommunalt røykesluttilbud (kurs og individuell veiledning) fordi det er kombinasjonen 

av medikamenter og oppfølging som gir størst sannsynlighet for å lykkes på et gitt røykesluttforsøk (41). 

Om ordningen og evalueringen her: https://www.sst.dk/da/puljer/hjaelp-til-rygestop-til-saerlige-grupper-

_rygestopmedicin_. 

 

I alt var det to tilskuddsgrupper som igjen var delt i ni kommuneprosjekter og syv organisasjonsprosjekter 

som ble evaluert. Kommuneprosjektene så på hvordan aktørene kunne samarbeide systematisk for å 

oppspore og henvise storrøykere og gravide røykere til røykestopptilbud i kommunene, hvordan 

"frontpersonalet" kunne ha nok kompetanse til å gjennomføre en rådgivende samtale om røykeslutt, 

hvordan utvikle felles prosedyrer og arbeidsprosesser, og hvordan kommunikasjon og 

informasjonsutveksling mellom kommunene, legene og sykehusene kunne styrkes. I 

"Organisasjonspuljen" var det prosjekter som jobbet med samarbeid om rekruttering og gjennomføring av 

røykesluttforløp for spesifikke målgrupper og henvisning til røykestopptilbud.  

 

"En samlet analyse av data for perioden 2013-17, viser at 

dagligrøyking var lite utbredt blant personer med akademiske 

yrker (seks til syv prosent) og blant høgskoleutdannede og 

ledere (rundt 10 %). Kjønnsforskjellene i andel røykere i disse 

gruppene var små. Andelen dagligrøykere var vesentlig større 

blant prosess- og maskinoperatører, transportarbeidere og 

renholdsarbeidere. Bønder, fiskere og håndverkere skilte seg ut 

ved at i menn i disse yrkene oftere røykte enn kvinner (3)". 

 

Figur 2 Andel dagligrøykere blant menn og kvinner etter standard for 
yrkesklassifisering (STYRK 08). Årene 2013-2017 samlet (3). 
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Som et ledd i innsatsen tilbød kommunene tilskudd til røykesluttmedisin. Størstedelen, hele 88 prosent, 

tok imot tilbudet og brukte nikotinlegemidler eller reseptpliktig røykesluttmedisin. 

For suksessfull implementering viser evalueringen til at første trinn må være å etablere kontakt mellom 

kommunene og utvalgte aktører, fulgt opp av løpende dialog, informasjon og kunnskapsutveksling og 

samarbeid. Andre trinn er innføring av systematisk og formalisert henvisningspraksis hvor henvisningene 

sendes elektronisk og hvor kommunen gir henviser en tilbakemelding. Kommunen skal bygge opp et tett 

samarbeid med sykehusene. Kommuner som har etablert elektronisk henvisningsstruktur fra 

allmennleger opplever å nå bedre frem til utsatte grupper.  

Gjennom "organisasjonspuljen" er det utviklet blant annet konsept for rekruttering og gjennomføring av 

røykeslutt på arbeidsplassen, samt konsept for røykeslutt blant utviklingshemmede. Vi har ikke gått videre 

inn i den delen av evalueringen her.  

Økonomi  
I fortsettelsen av ”Forstærket indsats over for storrygere” er ordningen «Rygestop til særlige grupper 

(rygestopmedicin) 2017-2019», fortsatt i gang. Der får alle danske kommuner midler til utlevering av 

vederlagsfri røykesluttmedisin i 2017, 2018 og 2019. De får midlene over «bloktilskuddet» som er midler 

staten gir til kommuner til å utføre en stor del av de kommunale oppgavene (f eks skoler, pleie etc), 

sammenliknbart med "ramme" i Norge. Midlene til kommunene er i Danmark fordelt etter 

Finansministeriets fordelingsnøkkel hvor det inngår forhold som innbyggertal, sosioøkonomi mv. 

Kommunene har så fått sin andel av ”bloktilskuddet”. Etter at første prosjektperiode var ferdig 2014-2017 

angir evalueringen at enkelte kommuner reduserte eller fjernet tilskuddet til røykesluttmedisin i perioden 

2017-2019 selv om kommunene får midler til utlevering av vederlagsfri røykesluttmedisin ut 2019. 

Kommunene har fra 2017-2019 ikke måttet søke om midlene hos eksempelvis Sundhedsstyrelsen, men 

fått dem direkte. Det er et krav at kommunene bruker pengene til røykesluttmedisin (både reseptfri og 

reseptbelagt). Det vil si at kommunene selv finansierer kurs og individuell veiledning for røykeslutt.  

Det er ikke gjort en samfunnsøkonomisk analyse for det danske prosjektet. Deres utgangspunkt er at 

vederlagsfri røykesluttmedisin hjelper flere til å slutte å røyke og at dette bidrar positivt til helsen og 

reduserer sykdomsrisiko og at dette videre reduserer behovet for blant annet sykehusinnleggelser. 

Lovkrav  
I Danmark er det en rekke lovkrav som kommunene skal overholde for å kunne utlevere vederlagsfri 

røykesluttmedisin (42). For å utlevere røykesluttmedisin må en kommune få dispensasjon fra 

Lægemiddelstyrelsen. For å få slik dispensasjon må kommunen ha definert en velavgrenset målgruppe 

som er i overensstemmelse med hvem som kan få vederlagsfri medisin etter loven. Lovgivningen 

vedrørende tilskudd til medisin eller gratis utlevering av medisin (vederlagsfri medisin) i Danmark er 

formulert sånn at det er borgere som ellers ikke ville være i stand til å prioritere økonomisk å kjøpe 

medisin som kan få vederlagsfri medisin fra kommunen. I praksis betyr dette at det er den som er sosialt 

og økonomisk utsatt som kan få vederlagsfri røykesluttmedisin hos kommunen. Det har derfor ikke 

betydning hvor mange sigaretter den enkelte røyker hver dag. Kommunens innbyggere som røyker, har 

ikke en generell rett til å få vederlagsfri røykesluttmedisin. Det er røykesluttveilederen som vurderer 

behovet og om brukeren skal få støtte til røykesluttmedisin. Brukere må ikke fremlegge dokumentasjon (f 

eks selvangivelse el.).  

Praktisk organisering  
Verken Lægemiddelstyrelsen eller Sundhedsstyrelsen har laget en innkjøpsavtale med 

legemiddelprodusentene ifm ordningen eller innkjøpt legemidlene sentralt for kommunene.  

I Danmark kan kommunen velge en av to modeller for utlevering av vederlagsfri røykesluttmedisin,  

• modell 1: kommunen står for innkjøp, oppbevaring og utlevering av røykesluttmedisin eller  

• modell 2: kommunen utleverer en verdikupong til brukeren som kan innløses på apoteket.  
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I modell 1 skal kommunen kjøpe inn og oppbevare røykesluttmedisin, samt stå for rådgivningen om bruk 

av medisinen. Etter hva som oppgis på Legemiddelstyrelsens hjemmesider kan det kun gis 

virksomhetstillatelse for oppbevaring av reseptfrie legemidler. Modell 1 er krevende for kommunene 

både pga. regler for innkjøp og oppbevaring og utlevering av medisin, og pga. rådgivningsdelen. 

Alle danske kommuner har valgt modell 2, da den er administrativt lettest. Det er også modell 2 som 

anbefales av Sundhedsstyrelsen.  I denne modellen inngår kommunen en avtale med kommunens apotek 

om at kommunen utleverer verdikupongersom brukeren så leverer på apoteket for å få utlevert 

røykesluttmedisin. Brukeren skal ikke selv legge ut penger og så få dem refundert fra kommunen. 

Apoteket sender regningen direkte til kommunen.  I denne modellen er det apoteket som står for innkjøp, 

oppbevaring og utlevering av medisin samt rådgivningsdelen som er deres generelle oppgave og de har de 

nødvendige tillatelser og prosedyrer på plass. Hvis røykestopprådgiveren vurderer at brukeren skal bruke 

reseptpliktig røykesluttmedisin, så skal brukeren innom egen lege for at få resept før de kan få utlevert 

røykesluttmedisin på apoteket (41).    

 

Beløpsgrenser 

Det er opp til den enkelte kommune å bestemme hvor mye røykesluttmedisin deres innbyggere kan få. 

Fra Statens side er det ikke fastsatt en bestemt beløpsgrense eller begrensning på antallet av uker det gis 

medisin. Erfaringen fra det danske prosjektet var at dersom brukerene fikk røykesluttmedisin for ca. 900 

danske kroner (tilsvarer ca 1200 norske kroner) så hadde det effekt i forhold til rekruttering til 

kommunens røykesluttilbud. I Danmark varierer beløpet fra ca. 500 DKK til ingen øvre grense. I de 

kommunene  som ikke har en øvre grense er det kommunens slutterådgivere som gjør en faglig vurdering 

av behovet hos den enkelte bruker. Brukere har kunnet få tilskudd til to forløp per år. Noen kommuner 

har selv lagt til mer penger til røykesluttmedisin fra egne midler, andre kommuner har ikke. Kommunene 

skal selv finansiere andre røykesluttilbud (herunder veiledning) som innbyggere skal følge for å få 

vederlagsfri røykesluttmedisin.  

 

Anbefalingen fra Sundhedsstyrelsen er at kommunen kun gir vederlagsfri røykesluttmedisin når den som 

skal slutte deltar i kommunens røykesluttilbud. Brukeren får løpende en verdikupong fra kommunen eller 

slutterådgiveren til å hente røykesluttmedisin på et apotek. Denne verdikupongen tilsvarer ofte ca. 14 

dagers forbruk og brukeren skal delta på alle røykesluttmøter for fortsatt å få vederlagsfri 

røykesluttmedisin. Kommunene har inngått avtaler med de lokale apotekene om hvordan en verdikupong 

skal se ut. All betaling foregår mellom kommunen og apoteket. Apoteket sender en faktura til kommunen 

i slutten av måneden.  

 

Kommunene som deltok i det opprinnelige prosjektet fra 2014-2017 brukte i snitt 315 DKK per bruker som 

startet i et røykesluttforløp, og 1101 DKK til røykesluttmedisin per gjennomførte innbygger; 1558 DKK per 

røykfrie ved kursavslutning og 4425 DKK per deltaker som var røykfri ved 6 måneders oppfølging.  

Rekruttering 
I Danmark kan sykehus og allmennleger henvise elektronisk til kommunens forebyggende helsetilbud. 

Videre er det kommunens ansvar å ta kontakt med brukeren for å finne ut av hva de har bruk for og å lage 

en avtale. Flere sykehus og allmennleger bruker metoden ”VBA – Very Brief Advice” i rekruttering til 

kommunenes røykesluttilbud. Dette innebærer at pasienter i kontakt med sykehus blir spurt om de 

røyker, og dersom svaret er ja så blir de spurt om de kunne tenke seg å bli henvist til kommunenes 

røykesluttilbud. Det krever ingen kunnskap om tilbudet fra den som spør, og pasienten trenger ikke si noe 

om motivasjon eller annet. Eksempelvis har Sygehus Lillebælt hatt stor suksess med å lage en elektronisk 

henvisning av pasienter som røyker til kommunens røykesluttilbud via VBA-metoden (43). I møte med 

Sygehus Lillebælt fortalte de at metoden VBA har gjort det enklere for ansatte å spørre om røykevaner 
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fordi de opplever å ha noe å henvise til og de vet at dette kun er en svært kort intervensjon som ikke 

krever mye tid eller lang samtale. Region Midtjylland har laget et e-læringsprogram til sykehuspersonale 

om VBA som metode til henvisning til røykeslutt (44), se: 

http://www.rm.dk/om-os/organisation/center-for-e-laering/kurser/e-laeringskurser/henvis-til-rygestop-

paa-30-sekunder-med-VBA-metoden/  

 

I det opprinnelige danske prosjektet fra 2014-2017 ble 11 prosent av deltakerne henvist elektronisk fra 

sykehus, 7 prosent elektronisk fra almennpraksis, 8 prosent fra andre kommunale enheter og forvaltning 

og de resterende 74 prosent primært selvhenvisninger, hvor de har kommet på eget initiativ eller etter 

oppfordring fra sykehus/lege. Det ble gjort en midtveisevaluering i 2016 og fra da til avslutningen økte 

elektroniske henvisninger med fem prosentpoeng.  

 

Ved Vejle Sygehus blir alle pasienter spurt om de røyker gjennom en VBA-samtale.Hvis pasienten ønsker 

det sendes en elektronisk henvisning (REF01) til pasientens hjemkommune, og pasienten blir kontaktet av 

en røykesluttrådgiver. Det elektroniske systemet er bygget opp med et lokalisasjonsnummer per 

kommune. Det utvelges to-fire røykestoppambassadører fra hver sykehusavdeling. Disse deltar på tre 

timers opplæring i VBA og henvisningsrutiner. Røykestoppambassadørene underviser sine kolleger. Alle 

ansatte undervises i VBA.  Da Helsedirektoratet besøkte Vejle Sygehus sammen med Sunhedsstyrelsen i 

mai 2019 kom det tydelig frem at ansatte på sykehuset opplevde at arbeidet så langt hadde ført til bedret 

struktur og mindre tilfeldigheter. På avdelingen opplevde de at metodikken VBA fungerte meget bra og at 

elektronisk henvisning direkte til kommunen var enkelt å utføre og lite ressurskrevende.  

 

I Danmark ba Praktiserende Lægers Organisation (PLO) om at det skulle stilles en økonomisk garanti hvis 

legene nådde sitt inntjeningstak pga den økte aktivitet som prosjektet ville medføre. Det ble ikke stilt en 

slik garanti. Det gjorde at flere av kommuneprosjektene ikke tilbød reseptpliktig medisin og at noen leger 

skrev ut reseptpliktig røykesluttmedisin til deltakere i prosjektene og andre gjorde det ikke.  Flere 

prosjekter har angitt at legene er mer avvisende til selv å henvise elektronisk til kommunale tilbud og at 

det er legesekretæren eller sykepleier som henviser i de praksisene som bruker elektronisk henvisning.  

Evalueringen angir at allmennlegen er en sentral aktør for å henvise aktuelle kandidater til 

røykeavvenningstilbud. Som en bonus ble det registrert at det etter prosjektet var flere leger som også 

henviste til andre tilbud i kommunen, som f.eks. hjelp til kostholdsendring. 

 

Det har vært forsøkt flere ulike rekrutteringsmåter i det danske prosjektet. Evalueringen angir at det har 

vært enklest å implementere metoden Very Brief Advice (VBA) hos frontpersonale (f eks helsesekretærer) 

som jobber innenfor helsesektoren, og at andre finner det unaturlig å spørre om røykestatus, f eks hos 

tilsvarende NAV, og at aktulle kandidater da kan bli engstlige for at røykesluttilbudet kan kobles sammen 

med tilbudet om dagpenger.  

 

I det danske prosjektet har brukere kunnet delta på røykesluttiltak i andre kommuner enn sin egen 

hjemkommune, f.eks. der man jobber. Samarbeid med sykehusene viste seg lettere i de tverrkommunale 

prosjektene enn i de intrakommunale.  

 

Evalueringen angir at tilskuddet til røykesluttmedisin har hatt avgjørende betydning for deltakelse og 

gjennomføring av røykesluttforsøk. I tillegg viser den at det ikke bare dreier seg om den økonomiske siden 

ved dette, men også en opplevelse av anerkjennelse av utfordringen det er å skulle slutte å røyke. 

Vederlagsfri medisin har appellert til brukere med få økonomiske ressurser, og det har vært flere 

deltakere fra sosialt utsatte grupper enn ved tidligere røykesluttiltak.  
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Hjørring, kommunen som hadde størst suksess med å få innbyggere til å gjennomføre prosjektet angir at 

skreddersydde, indivduelle røykesluttforløp istedet for gruppetilbud, kan være medvirkende årsak til 

suksess. Alt i alt ble 70 prosent av alle røykere som gjennomførte røykesluttforløp i prosjektet (72 prosent 

gjennomførte), røykfrie. 47 prosent av disse var fortsatt røykfri etter 6 måneder (6).   

 

Hva vil vi oppnå ved å gjennomføre et likende tiltak i Norge? 
Det er et mål i folkehelsearbeidet å redusere sosial ulikhet i helse. Siden det er stor sosial ulikhet 

knyttet til røyking vil tiltak rettet mot storrøykere i stor grad også være rettet mot sosialt utsatte 

grupper (45).   

Vi ønsker å iverksette tiltak som gjør det enklere å slutte for de som fortsatt røyker. Som beskrevet 

innledningsvis er over halvparten av røykerne (54 prosent) interessert i å slutte å røyke (11). I tillegg er 

det et samfunnsmål at befolkningen skal oppnå flere friske leveår. Effektmålet for tiltakene vil være 

antall som slutter å røyke.  

Målgruppe for et likende tiltak i Norge 
Målgruppen for røykesluttiltak bør være voksne dagligrøykere. Definisjon på en "storryger" i Danmark er 

at brukeren røyker 15 sigaretter eller mer per dag. Som vist vil omlag 40 prosent av de som røyker daglig i 

Norge være i denne gruppen. Det er ikke nødvendigvis antall sigaretter per dag som avgjør hvor vanskelig 

det er å slutte. For å nå størstedelen av de som røyker daglig kan det derfor være hensiktmessig å ikke 

sette en nedre grense for antall sigaretter per dag.  
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2. Hvilke tiltak er relevante?  
 

Det er store sosiale forskjeller i røyking og for å nå utsatte grupper er det avgjørende med strukturelle 

tiltak som pris og tilgjengelighet, samt informasjon og merking (46). Gratis eller subsidierte offentlige 

tjenester betyr relativt mye mer for personer med lav 

inntekt. Norge er blant landene der offentlige tjenester 

reduserer ulikheten mye (47). Andelen som røyker i 

Norge har sunket betydelig. Det er likevel viktig å 

opprettholde lav rekruttering, samtidig som man fortsatt 

jobber for røykeslutt. For å hindre rekruttering og for å 

forebygge tobakksbruk er det viktig å redusere 

tilgjengeligheten til tobakksvarer gjennom avgifter og 

restriksjoner. I tillegg er det sentralt å fortsatt skjerpe 

vernet mot passiv røyking.  

Norske beregninger for fremtidig røykeprevalens viser 

at det er sannsynlig at hastigheten på reduksjonen 

avtar (1) (se figur 4). Nye tiltak kan derfor være 

nødvendig for å redusere sykdomsbyrde og død. 

I rapporten "Ti tiltak for å redusere sykdomsbyrden 

og bedre folkehelsen", som Helsedirektoratet 

leverte til Helse- og omsorgsdepartementet i 2018, 

ble det i tillegg til refusjon av legemidler til 

røykeslutt vurdert tiltak som: økning i 

tobakksavgifter, avvikling av taxfree-salg, reduksjon 

i antall utsalgssteder for tobakksvarer, inklusive 

nettsalg fra utlandet samt utvidelse av røykeforbud. 

For ytterligere tekst viser vi til rapporten 

(48).Kombinasjonen av veiledning og 

medikamentell støtte gir størst sannsynlighet for å 

bli røykfri på et gitt slutteforsøk og er den såkalte 

gullstandarden for røykeavvenning. I Nasjonal faglig 

retningslinje for røykeavvenning anbefales minst 

fire veiledningsmøter. Det kan gjøres både 

individuelt og i gruppe, med like gode resultater 

(23).  

Massemediekampanjer er og bør fortsatt være en sentral del av det tobakksforebyggende arbeidet. 

Kampanjene skal motivere til røykeslutt, øke bevisstheten om fordelene ved å slutte, minne om 

helserisiko ved å begynne eller fortsette, samt å synliggjøre ulike hjelpemidler for å slutte. Kampanjer gjør 

også en viktig jobb i å understøtte andre tiltak som iverksettes for å hindre rekruttering. For at 

holdningskampanjer skal ha effekt, er det viktig med jevnt trykk i tradisjonelle og sosiale medier, avhengig 

av målgruppe (45). Helseinformasjon går også gjennom andre kanaler, for eksempel skal unge fortsatt nås 

gjennom skolen.  

Kampanjer er et viktig virkemiddel i implementering av nye tiltak, og helsetjenesten er en bred og 

sammensatt målgruppe som bør få skreddersydd informasjon i alle aktuelle kanaler. For å breie ut et nytt 

røykesluttilbud der helsetjenesten har en sentral rolle, vil det være nyttig å bruke kampanjemetodikk for 

Figur 4 Hentet fra: Projecting the future smoking prevalence 
in Norway (1). 

Figur 3 Hentet fra: Røykevaner av Statistisk 
sentralbyrå (2). Sammenstilt av Helsedirektoratet 
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effektiv kommunikasjon. Dette kan gjøres via eksisterende kostnadsfrie kanaler som brev og PR, men vil 

nå flere og være mer målrettet med betalt kommunikasjon.  

Røykeavvenning i helsetjenesten 
Tobakksavvenning er et område som bør intensiveres (49). Det er viktig at tobakksbruk tas opp i 

helsekonsultasjoner for å øke etterspørselen etter hjelp til tobakksavvenning. Å spørre om tobakksbruk er 

noe alt helsepersonell kan gjøre (50). 

Det er vanlig at man skiller mellom spørsmål som helsepersonell kan stille uten forkunnskaper og mer 

omfattende veiledningsprogram for spesielle behov (50). Very Brief Advice (VBA) er den enkleste 

tilnærmingen og innebærer å spørre om personen røyker og hvis ja, om man kan få henvise til et 

hjelpetilbud. Det neste trinnet er Minimal intervensjon som innebærer å spørre 1. Røyker du? 2. Hva 

tenker du om det? 3. Tilby hjelp til å slutte. Motiverende intervju (MI) er en mer tidkrevende intervensjon 

som er en effektiv og empatisk metode for samtaler om endring, motivasjon og mestring. Målet er 

konstruktive samtaler hvor personen får mulighet til «å overtale seg selv» til å bestemme at endring skal 

skje, og så tenke ut hvordan han best kan få det til (51).  

Ett av virkemidlene for å nå mål om redusert tobakksbruk er at man sikrer et godt faglig og systematisk 

tilbud om hjelp til tobakksavvenning. Frisklivssentraler med snus- og røykesluttveiledning bidrar til økt 

tilgjengelighet for kvalitetssikrede tilbud lokalt (4). 

Spesialisthelsetjenesten 
Helsedirektoratet kartla våren 2011 hva som fantes av organisert tobakksavvenning i alle landets 

helseforetak (HF) via de regionale helseforetakene (RHF) og fagdirektørene der. Blant de 17 helse-

foretakene som svarte på kartleggingen svarte fem at de ikke hadde noen form for organisert tobakksav-

venning i foretaket, blant de resterende tolv varierte tilbudet betydelig. Det har siden 2011 vært forsøkt 

en ordning hvor sykehusene skulle rapportere på tilbud til tobakksavvenning, men dette var på plass kun 

ett år, og ble derfor ikke en måte å følge utviklingen eller bruke som et insentiv for etablering av tilbud i 

spesialisthelsetjenesten.  

Vi har ingen oversikt over tobakksavvenningstilbudet i spesialisthelsetjenesten per dags dato, men har 

ikke grunn til å tro at det er vesentlig utbygget siden 2011.  

Det er store forskjeller i hvilken grad tobakksbruk adresseres når pasienter er i kontakt med 

spesialisthelsetjenesten og langt fra alle pasienter i spesialisthelsetjenesten spørres om tobakksbruk (52). 

Et eksempel hvor tobakksbruk adresseres er i retningslinjer fra Norsk plastikkirurgisk forening, som krever 

røykfrihet hos pasientene for å gjennomføre elektive plastikk-kirurgiske inngrep (53). Det ikke tilsvarende 

krav for andre elektive inngrep selv om det kan ha betydning for utfallet.  

Fastleger 
I 2016 ble det utgitt oppdaterte retningslinjer for røykeavvenning. Disse skisserer en anbefalt modell for 

røykeavvenning med minst fire møter. Retningslinjene gir anbefalinger om å spørre alle pasienter om 

røykevaner, tilby hjelp til røykeavvenning og å vurdere bruk av legemidler til røykeavvenning (23).  

Vi har ingen tall på frekvensen av røykeavvenningstiltak hos landets fastleger. I Normaltariffen er det en 

takst for røykeavvenningstiltak (takst 102), men bruken av denne er hensiktsmessig for å kartlegge 

røykeavvenningsarbeidet i fastlegetjenesten fordi taksten er lavere enn den såkalte "tidstaksten". Det vil 

derfor gi mer for legene å bruke tidstakst enn røykeavvenningstaksten ettersom disse to ikke kan 

kombineres (54). Det vanskeliggjør også uttrekk for statistikk og oversikt over arbeidet i fastlegetjenesten.  

Pasienter som ønsker å slutte å røyke kan i dagens system ta kontakt med sin fastlege som enten selv kan 

følge dette opp eller kan henvise til andre tilbud, f.eks. oppfølging på frisklivssentral. Dersom pasienten 
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ønsker å bruke reseptbelagte legemidler i slutteprosessen, så gjør fastlegen en vurdering og skriver 

eventuelt resept til pasienten. Selv om videre veiledning vil foregå på frisklivssentralen må resept som 

hovedregel skrives hos fastlegen.  

Fastlegeordningen er presset og det er et høyt antall oppgaver som ligger hos fastlegene. Fastlegenes 

ønske om et sted å henvise pasienter som trengte og ønsket hjelp med levevaneendring, var bakgrunnen 

for utvikling av de kommunale frisklivssentralene (55, 56). Samtidig er det viktig at tobakksavvenning er et 

tilbud som kan gis i fastlegepraksis.  

Kommunale helsetjenester  
Kommunene har gjennom helse -og omsorgstjenesteloven plikt til å gi innbyggerne forebyggende og 

helsefremmende tjenester (57). Det er opp til kommunene å velge hvordan de organiserer dette.  

Helsedirektoratet har gjennom flere år jobbet med utvikling av tilbud om veiledning i røykeslutt 

("slutteveiledning") til innbyggerne gjennom de kommunale frisklivs-, lærings- og mestringstilbudene. Per 

2018 har 263 kommuner etablert slike tilbud i tråd med Helsedirektoratets anbefalinger (58). I oversikten 

utarbeidet av SSB regnes Oslo som en kommune. Det totale antall norske kommuner og bydeler med 

frisklivssentral  er 274 (Personlig meddelelse Trond Ekronrud SSB, e-post 18.06.2019).  

 

De fleste kommuner benytter frisklivssentral som navn på tjenesten, andre navn som benyttes er f.eks. 

frisklivs- og mestringstjenester og frisklivssenter (59). Veileder for kommunale frisklivssentraler er 

utarbeidet av Helsedirektoratet med innspill fra de regionale utviklingssentralene, brukere og 

samarbeidspartnere (4). Kommunen har et lovhjemlet ansvar for at tilbudet er faglig forsvarlig. Personell 

ved frisklivssentralen er omfattet av helsepersonelloven. I 2016 var det til sammen 248 årsverk ved 

frisklivssentralene. Dette var en økning på ca 30 prosent fra 2013. Det er flest fysioterapeuter ansatt ved 

frisklivssentralene, og sykepleiere utgjør den nest største gruppen (5).  

 

84 prosent av befolkningen bor i kommuner med frisklivssentral. De små kommunene har i mindre grad 

etablert frisklivssentral. Kommuner som ikke har etablert frisklivssentral, har i liten grad tilsvarende 

forebyggende helsetilbud, som det som blir tilbudt gjennom frisklivssentralene (5). Figur 5a viser utvikling 

i antall kommuner med frisklivssentral og figur 5b viser geografisk utbredelse. 

 

 

 

 

 

 

 

Det har fra 2011 vært mulig for kommuner å søke om midler gjennom tilskuddsordningen for etablering 

og utvikling av frisklivs-, lærings- og mestringstilbud.  Målet for ordningen er å stimulere til utvikling av 

kommunale helse- og omsorgstjenester som støtter opp under og realiserer målene i 

Samhandlingsreformen og NCD-strategien om å fremme fysisk og psykisk helse, forbygge sykdom, bidra til 
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Figur 5 fra venstre: a) Utvikling i antall kommuner som har etablert frisklivssentraler. 2011-2018* Prosent. 
Figuren viser at det er en dobling siden 2011 2011 (5). b) Geografisk utbredelse av frisklivssentraler 2016, 
gjengitt med tillatelse fra Statistisk sentralbyrå etter deres presentasjon ved Litteraturhuset 24.10.2018  
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Figur 6 "Oppfølgingstilbudet ved 
frisklivssentralen". Hentet fra 
Veileder for kommunale 
frikslissentraler. Figuren illustrerer 
individ og grupperettede 
oppfølgingstilbud ved 
frisklivssentralen (4) 

 

mestring av sykdom og til bedret ressursutnyttelse av samlet innsats i helse- og omsorgstjenesten (60-62). 

Et overordnet tiltak i NCD- strategien er å videreføre og styrke forebyggende tiltak i helsetjenesten, samt 

videreutvikle arbeidet med tidlig identifisering av personer med forhøyet risiko for å utvikle sykdom (61). 

Det har til og med 2019 vært Fylkesmannen som forvalter tilskudd til frisklivs-, lærings- og 

mestringstilbud. Totalbeløpet for 2019 er 18 millioner kroner. 

Oppfølging ved frisklivssentralen 
Personer som har økt risiko for eller allerede har utviklet sykdom, som har behov for hjelp til å endre 

levevaner og å mestre helseutfordringer kan få hjelp ved kommunens frisklivssentral. De kan henvises via 

fastlege, annet helsepersonell i primær- og spesialisthelsetjenesten, eller ta direkte kontakt på egenhånd. 

I 2016 deltok 27 288 personer i frisklivssentralens tilbud (5).  

 

 

Røykeslutt på frisklivssentralen 
Frisklivssentralen tilbyr kurs og individuell veiledning i røykeslutt. Dette utgjør kjernen i det lokale tilbudet 

om tobakksavvenning. Tall fra SSB viser at 44 prosent av kommuner med frisklivssentral tilbød kurs i 

røykeslutt i 2016. Det var flere store enn små kommuner som tilbød kurset, samtidig som det var flere 

deltakere i forhold til innbyggertall i små kommuner. SSB skriver at en grunn til at bare 44 prosent tilbyr 

røykesluttkurs kan være at kommunene heller har valgt å prioritere individuell veiledning i snus- og 

røykeslutt. I 2016 var det 60 prosent av kommunene med frisklivssentral som hadde et slikt tilbud. I alt 

tilbød 72 prosent av kommunene med frisklivssentral enten kurs eller individuell veiledning og 32 prosent 

tilbød begge (5). 

I det danske prosjektet oppga den kommunen som har hatt størst suksess med å få innbyggere til å 

gjennomføre røykesluttprosjektet, at de skreddersydde individuelle røykesluttforløpene i stedet for 

gruppetilbud kunne være medvirkende årsak til at de lyktes i stor grad. I Norge gir frisklivssentralene 

skreddersydde og individuelle tilbud. Helsedirektoratet har utviklet veiledningsmateriell både for 

individuell veiledning og gruppeveiledning (4). For tilgang til veiledningsmateriellet se trykkmateriell på 

www.helsedirektoratet.no/tema/frisklivssentraler. 

Elektronisk journalføring og meldingsutveksling  
Forskrift om IKT-standarder i helse- og omsorgstjenesten krever elektronisk journalføring av 

helseopplysninger (jf. § 3) (63, 64). Denne retter seg mot den enkelte databehandlingsansvarlige 

virksomhet. Kommunen er ansvarlig for at deres elektroniske fagsystem tilfredsstiller forskriftens krav. 

Journalsystemet må følge Norm for informasjonssikkerhet i helsesektoren (ehelse.no) (64). Den sikrer at 
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personvernet blir ivaretatt. Det er utarbeidet en egen veileder for elektronisk meldingsutveksling for 

tjenesteområdet frisklivssentral (65). Kommunen har ansvaret for at frisklivssentralene har relevante og 

effektive verktøy for dokumentasjon, journalføring, rapportering og meldingsutveksling. De mest 

relevante meldingsformatene er henvisning, epikrise og dialogmeldinger. 

Helsedirektoratet utførte i juni 2019 en Questback om elektronisk meldingsutveksling som ble sendt til 

alle landets frisklivssentraler. 127 av om lag 274 svarte. Det ble kun sendt purring per epost. Resultatene 

(se figur 7) viser at nesten alle av respondentene bruker elektronisk journalsystem. 124 av 127 av de som 

svarte oppga at de benytter elektronisk journalsystem. Dette er en betydelig økning fra sist dette ble 

kartlagt, i 2013. Da svarte 98 av 150 frisklivssentraler på undersøkelsen. 60 prosent anga bruk (58 av 98), 

mens hele 40 prosent ikke brukte elektronisk journalsystem for seks år siden.  

I 2013 var det bare 16 av 101 frisklivssentraler som svarte at de benyttet elektronisk meldingsutveksling. 

Av de som har svart på questback i 2019 angir om lag 40 prosent at de er koblet til Norsk Helsenett (NHN). 

Flere frisklivssentraler angir at det er planlagt at de skal kobles opp på NHN. I alt 60 prosent av de som har 

svart angir at de enten er eller planlegges oppkoblet til NHN.   

 

 

Figur 7 a) Benytter frisklivssentralen elektronisk journalsystem? B) Hvilke elektroniske meldinger kan 
frisklivssentralen benytte? c) Er frisklivssentralen tilkoblet Norsk Helsenett? d) Er det planlagt å koble 
frisklivssentralen til Norsk Helsenett? 

Selvhjelp 
Digitale selvhjelpsverktøy kan være svært kostnadseffektive på grunn av kombinasjonen av lave 

driftskostnader og mulighet for stor utbredelse (66). Slutta-appen er et eksempel på et svært vellykket 

digitalt selvhjelpsverktøy (67-69). I veiledningsmateriell for tobakksavvenning utgitt av Helsedirektoratet, 

anbefales det at veileder introduserer appen Slutta, slutta.no og facebooksiden Slutta – din røykeslutt for 
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dem som skal i gang med et slutteforsøk. Verktøyene kan gi ekstra støtte i slutteprosessen, både 

underveis og etter at veiledningen ved frisklivssentralen er avsluttet.  

Medikamentell behandling 
I Norge er tre typer legemidler godkjent for bruk til røykeavvenning. Nikotinlegemidler er reseptfrie og 

selges både i apotek og gjennom den såkalte LUA-ordningen (LUA - legemidler utenom apotek). LUA-

ordningen innebærer at dekan selges gjennom dagligvarehandel etc til personer over 18 år. 

Nikotinlegemidler finnes i mange ulike former, blant annet plaster, tyggegummi, sugetabletter, 

munnpulver og munnspray. Det finnes også to typer reseptbelagte legemidler: bupropion (Zyban) og 

vareniklin (Champix).  

Det er vist like gode slutteresultater ved bruk av en kombinasjon av langtidsvirkende og korttidsvirkende 
nikotinlegemiddel (plaster + f.eks tyggegummi) og av vareniklin (27). Begge behandlinger anbefales i minst 
12 uker. Høyere dose med nikotinlegemidler har vist best resultater for kombinasjonsbehandling med 
nikotinlegemidler (70).  
 
I evalueringen Verdens Helseorganisasjon (WHO) gjorde av arbeidet med tobakksavvenning i Norge i 

2010, ble det påpekt at en refusjonsordning for røykesluttlegemidler vil være et viktig signal om at 

myndighetene ønsker å hjelpe dem som vil slutte å røyke (71). WHO etterlyste også oppdaterte 

retningslinjer og et systematisk tilbud om tobakksavvenning. I etterkant av dette har retningslinjene blitt 

oppdatert og det har blitt utviklet tilbud om både gruppebasert og individuell veiledning for røykeslutt 

ved frisklivssentralene. Dette tilbudet finnes i over halvparten av norske kommuner (5). WHO anbefalte 

også at nikotinavhengighet klassifiseres som sykdom, og at behandling tilbys på linje med andre 

sykdommer. 

Vareniklin (Champix) 
Anbefalt dosering av Champix er: "Dag 1-3: 0,5 mg 1 gang daglig. Dag 4-7: 0,5 mg 2 ganger daglig. Fra 

dag 8 til behandlingsslutt: 1 mg 2 ganger daglig". Det fremkommer også at "Pasienten bør fastsette en 

dato for røykeslutt. Dosering bør vanligvis igangsettes 1-2 uker før denne dato. 12 ukers behandling 

anbefales" (72).  

Legemiddel Styrke  Antall Pris 
Champix filmdrasjerte 
tabletter 

0,5 mg 56 stk. 804,40 

 1 mg 112 stk. 1572,60 

Champix filmdrasjerte 
tabletter startpakning 

0,5 mg og 1 mg 11 stk. à 0,5 mg + 42 stk. à 1 mg 
11 stk. à 0,5 mg + 14 stk. à 1 mg 

763,30 
379,20 

Tabell 1 Styrke, antall og pris for legemiddel Champix hentet fra Felleskatalogen (72). 

Bupropion (Zyban) 
Anbefalt dosering av Zyban er: "1 depottablett daglig de 6 første behandlingsdagene, deretter 1 

depottablett 2 ganger daglig med minst 8 timers mellomrom. Behandling bør starte mens pasienten 

fremdeles røyker og foregå over 7-9 uker. Valg av sluttdato bør legges til behandlingsuke 2" (73). 

Legemiddel Styrke  Antall Pris 

Zyban depottabletter 150 mg 90 stk. 716,70 

Tabell 2 Styrke, antall og pris for legemiddel Zyban hentet fra Felleskatalogen (73). 

Nikotinlegemidler 
Studier har vist at kombinasjon av nikotinplaster og en type nikotinlegemiddel med raskere opptak (for 

eksempel tyggegummi) øker sannsynligheten for å lykkes med røykeslutt (74-76). Pris for anbefalt 

kombinasjonsbehandling for storrøykere/de med sterk avhengighet (24 timers nikotinplaster på 21 mg 



18 
 

(trinn 1), 14 mg (trinn 2) og 7 mg (trinn 3) + 2 mg nikotintyggegummi (6 per dag) over en 12 ukers periode 

vil ligge på omtrent kr. 3 800 (se vedlegg 2).  Det er ingen prisregulering av reseptfrie legemidler, så 

apotekkjedene og LUA-utsalgene står fritt til å fastsette utsalgsprisen selv. Det er dog en viss konkurranse 

mellom apotekkjedene, og ikke minst nettapotekene og LUA-utsalgene, på reseptfrie legemidler. 

Utgifter medikamenter - alternativer 
I det opprinnelige danske prosjektet ble 10.000 personer inkludert. Med bruk av norske priser (maksimal 

Apotekernes maksimale utsalgspris (AUP) for reseptpliktige legemidler eller gjeldende eksempelpriser fra 

norske apotek for reseptfrie legemidler) viser utregningen under hva medikamenter til 10.000 personer 

kan koste i Norge (i det danske prosjektet var det 88 prosent av deltakerne som takket ja til legemiddel) 

I. Legemidler til 10 000 personer vil koste: 

• 38 mill kr. (12 uker med kombinasjonsbehandling nikotinlegemidler- f.eks. kombinasjon av 

langtidsvirkende plaster og korttidsvirkende tyggegummi) eller 

• 23,4 mill kr (12 uker med vareniklin) eller 

• 15,7 mill. kr (2 mnd. med vareniklin oppfølgingspakke) eller 

• 7,6 mill. kr (1 mnd. med vareniklin oppstartspakke) eller 

• 13,7 mill. kr (1 mnd med kombinasjonsbehandling nikotinlegemidler) 

I Danmark har det i årene 2017-2019 vært avsatt 26,5 millioner DKK til vederlagsfri røykesluttmedisin. 

Med en kurs på 1,3 NOK per 1 DKK utgjør det om lag 35 millioner norske kroner.  

II. 35 mill. kr. vil kunne gi legemiddelbehandling til: 

• 9 210 personer (12 uker med kombinasjonsbehandling med nikotinlegemidler- f.eks. kombinasjon 

av langtidsvirkende plaster og korttidsvirkende tyggegummi) eller 

• 14 982 personer (12 uker med vareniklin) eller 

• 22 256 personer (2 mnd. med vareniklin oppfølgingspakke) eller 

• 45 853 personer (1 mnd. med vareniklin oppstartspakke) eller 

• 25 547 personer (1 mnd med kombinasjonsbehandling nikotinlegemidler) 

Forslag til organisering av utlevering og fakturering av legemidler 
I Danmark fikk brukerne kun verdikupong for 14 dagers varighet av behandlingen av gangen for å sikre 

videre deltakelse i røykesluttprogrammet. For medisinene bupropion (Zyban) og vareniklin (Champix) er 

ikke dette mulig uten betydelig merarbeid, da de kun finnes i større pakninger til lengre varighet av 

behandling. På grunn av pakningsstørrelsen til nikotinlegemidler vil det kunne medføre høyere utgifter 

som følge av at brukerne henter ut flere mindre pakninger, i stedet for noen få storpakninger. Imidlertid 

vil det sannsynligvis ikke utgjøre store beløp totalt, men dette må også veies opp mot økt sannsynlighet 

for effekt som følge av å følge behandlingen for øvrig.  

Det er en mulighet å ta anbrudd i apotek for 14 dagers behandling av de reseptpliktige legemidlene, men 

dette er normalt lite ønskelig for apotekene på grunn av økt tidsbruk, og det øker kostnadene en del 

(anbruddsgebyrer m.m.). Dersom man definerer målgruppen på samme måte som i Danmark, hvor det er 

begrenset hovedsakelig til brukere med dårlige forutsetninger for å finansiere legemidlene selv, vil det 

ikke være ønskelig at bruker selv må legge ut for legemidler for å få det refundert i ettertid.  

Modeller for utlevering og oppgjør 

1. Kommuner bestiller selv inn og leverer ut legemidler. Legemiddelloven § 16 gjør imidlertid dette 

alternativet utfordrende: Detaljomsetning av legemidler må, med de unntak som er fastsatt i eller 

i medhold av denne lov, bare forestås av apotek og medisinutsalg underlagt et apotek. Med 

detaljomsetning menes salg av legemidler til allmennheten, herunder helseinstitusjoner eller 
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andre brukere av legemidler. En slik løsning vil derfor kreve at kommuner som skal kjøpe inn, 

lagre og omsette legemidler, spesielt reseptpliktige, må søke om slik tillatelse. Dette er en 

krevende prosess. Videre er det ved en slik løsning risiko for at kommuner kan sitte igjen med 

lagre med ubrukte legemidler etter at prosjektet er avsluttet. Dette kan medføre unødvendige 

utgifter til lagerhold og kassasjon. Denne modellen vil trolig anses som lite egnet for kommunene. 

Modellen ble heller ikke benyttet i Danmark, selv om prosjektet hadde den med som et valg. 

Modellen anbefales ikke benyttet til prosjektet i Norge.   

 

2. Brukere får en verdikupong på legemiddel som kan leveres på et hvilket som helst apotek. En 

verdikupong bør ideelt si noe om hva som kan leveres ut (mengde/beløpsgrense/type 

legemiddel). For reseptpliktige legemidler må det samtidig foreligge en gyldig resept. Apotek 

utleverer det resepten tilsier, og/eller hva anbefalingen fra frisklivssentralen/røykesluttveilederen 

omtaler, og sender faktura til relevant kommune. Månedlig fakturering er godt innarbeidet 

generelt i apotekene i Norge, og anbefales som hovedregel. Denne modellen fordrer helst en 

nasjonal oppgjørsavtale mellom kommunene og apotekene.  Slike oppgjørsavtaler finnes i dag 

mellom apotekene og henholdsvis Helfo (folketrygdoppgjør) og RHF-ene (helseforetaksfinansierte 

legemidler som H-resepter, LAR m.m.). Apotekene er lite interessert i lokale ordninger ettersom 

det normalt er mer krevende å håndtere ressursmessig (som ordninger for 

tarmtømmingsmidlene med RHFene). Tilsvarende vil det være utfordrende for kommuner å 

skulle håndtere avtaler med ulike apotek. Et apotek kan ha kunder fra mange ulike kommuner. 

Apotekene kan ikke pålegges å inngå oppgjørsavtaler med kommunene for røykesluttlegemidler. 

Det vil derfor være en betydelig risiko for at en god del apotek vil velge å ikke inngå lokale avtaler 

med kommuner, noe som vil begrense tilgjengeligheten til vederlagsfrie røykesluttlegemidler. 

Apotekdekningen generelt i Norge er veldig god, og tilgjengeligheten for brukeren er dermed 

god. Apotekene er faghandel og har veiledningsplikt som del av sin konsesjon for salg av 

legemidler. Nikotinlegemidler selges også i vanlig dagligvarehandel, bensinstasjoner og kiosker 

gjennom LUA-ordningen. LUA-utsalgene har ikke fagpersoner som kan gi veiledning eller 

informasjon om legemidlene. Dersom det er ønskelig å inkludere disse i ordningen må det i tillegg 

avtales oppgjørsløsninger mellom dagligvarebutikkene/-kjedene og kommunene, og all veiledning 

i valg av legemiddel må være gjort tidligere i prosessen (frisklivsentralen). Dagligvarehandelen 

kan heller ikke levere ut reseptpliktige legemidler, og har normalt et mer begrenset utvalg (hvis 

noe i det hele tatt) av reseptfrie nikotinlegemidler. Prismessig er det samlet sett liten forskjell 

mellom apotek og LUA-utsalg for nikotinlegemidlene, slik at det vil ikke medføre vesentlige 

merutgifter ved å avgrense utlevering av legemidlene til apotek. Apotekenes 

legemiddelkompetanse og veiledningsplikt vil derimot kunne bidra til å gi en høyere suksessrate 

hos brukere som vil slutte å røyke. 

 

3. Direkteoppgjørsløsning i apotek. Apotek har i dag direkteoppgjørsløsninger med Helfo for 

folketrygdrefusjon for legemidler etter blåreseptordningen, bidragsordningen og 

yrkesskadeordningen. I tillegg benyttes direkteoppgjørsordningen i apotek også for 

helseforetaksfinansierte reseptlegemidler (h-resepter) og for veiledningstjenester i apotek 

(inhalasjonsveiledning og medisinstart). Alle de nevnte oppgjørsordningene går elektronisk via 

Helfo sin løsning. For folketrygdrefusjoner er det Helfo som refunderer apotekene direkte, mens 

for H-reseptlegemidlene videresender Helfo oppgjørskravet til RHFene, som igjen refunderer 

apotekene via Helfo. Det er teknisk mulig å opprette tilsvarende direkteoppgjørsløsninger for 

legemidler ved nikotinavhengighet for dette prosjektet. Brukerne kan få utlevert vederlagsfrie 

legemidler i apotek, mens apotekene kan sende oppgjørskravene i sitt apoteksystem via Helfo 
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ved å bruke samme tekniske løsning som folketrygd- og RHF-oppgjørskravene. Det kan opprettes 

egne varenumre med tilknyttet beløp i apotek for utlevering av røykesluttlegemidlene som 

danner grunnlag for oppgjørskravene og rapportering. Dette er en ordning tilsvarende det som 

benyttes for "veiledningstjenester i apotek".  Helfo kan foreta oppgjørene mot apotek fra en 

konto hvor det er overført midler, uten at kommunene involveres (sentralisert ordning). En 

variant av denne løsningen, og som gjør at man unngår å måtte overføre midler til Helfos poster i 

regnskapet (nullsumsløsning), er at Helfo viderefakturerer oppgjørskravene fra apotek til relevant 

aktør, og foretar oppgjøret mot apoteket når aktøren har utbetalt til Helfos konto for oppgjør, 

etter samme modell som for H-resepter. Relevante aktører vil være Helsedirektoratet (sentral 

løsning) eller kommunene. For H-reseptlegemidlene faktureres brukers helseforetak på bakgrunn 

av brukers folkeregistrerte adresse. Tilsvarende kan oppgjørskravene for røykesluttlegemidler 

allokeres til riktig kommune på bakgrunn av brukers folkeregistrerte adresse, dersom det er 

ønskelig at kommunene skal dekke legemiddelutgiftene. En slik direkteoppgjørsløsning vil være 

ressurssparende for apotekene, og utbetaler, med tanke på fakturering og oppfølging fremfor 

modell 2 skissert over. Videre vil den trolig kunne gi noe bedre kontrollmuligheter, samt bedre og 

samlede data for eventuell evaluering av tiltaket/røykeavvenningsprosjektet. Alternativet med 

viderefakturering til Helsedirektoratet vil kreve noe mindre tekniske tilpasninger enn ordningen 

som innebærer viderefakturering til kommunene. En direkteoppgjørsløsning vil kreve begrenset 

teknisk tilpasning i apoteksystemet FarmaPro, og i Helsedirektoratets/Helfos oppgjørssystem. 

Løsningen vil trolig også kreve en oppdatering eller utarbeidelse av nye oppgjørsavtaler mellom 

aktørene. For et tidsbegrenset pilotprosjekt, hvor også antall brukere er begrenset, er det 

imidlertid ikke sikkert at direkteoppgjørsmodellen er mer fordelaktig enn modell 2.   

Mulige organiseringer og mulige begrensninger for mottakergrupper 
1. Prosjekt begrenset til kommuner med frisklivssentraler og med fastlegene kun som utsteder av 

resept på reseptbelagt medikasjon 

I en startfase, og for å ha kontroll med både tilbydere og opplegg, kan det være aktuelt å begrense 

prosjektet til oppfølging av røykeslutt i frisklivssentraler. Fastlegene kan da henvise sine pasienter til 

røykesluttveiledning i frisklivssentralen. Dersom det er ønskelig med reseptbelagte medisiner til 

røykeslutt, må fastlegen kontaktes for utskrivning av resept. Dette er også nå en del av fastlegens 

oppgaver.  

2. Alle kommuner deltar - både frisklivssentraler og fastleger. 

Med en generell tilgang på vederlagsfri medisin til røykeslutt så kan dette gjøres for alle som oppsøker 

fastlege eller frisklivssentral for oppfølging i sitt røykesluttløp. Både fastlege og frisklivssentral kan 

administrere verdikuponger for vederlagsfri medisin og kan operere uavhengig av hverandre. Det kan 

stilles krav til at røykesluttveileder, enten det er fastlegen, ansatt på frisklivssentralen eller sykepleier, 

følger opplegget for røykeslutt som er skissert i nasjonal faglig retningslinje for røykeavvenning og at 

dette skal journalføres. 

Denne modellen vil gi fri tilgang på vederlagsfri medisin i kombinasjon med røykesluttveiledning i hele 

landet, og pasient/bruker kan selv velge hvor sluttveiledningen skal foregå. Løsningen kan imidlertid 

medføre økt press på fastlegeordningen. Norsk forening for allmennmedisin har vært skeptiske til å inngå 

i en ordning som kan generere økte administrative oppgaver slik som ordningen med verdikupong.  

3. En mellomløsning med tilbud om røykeavvenning i kommuner med frisklivssentral, og i kommuner 

uten frisklivssentral kan fastlegene stå for veiledningen og deltakeren kan få verdikupong 

gjennom frisklivssentral i en annen kommune.  
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Her legges hovedansvaret for veiledning i røykeslutt til frisklivssentraler som vil administrere ordningen 

med verdikuponger. Veiledningen kan gjøres hos fastlege i kommuner som ikke har frisklivssentral, men 

da slik at ordningen med verdikupong likevel kun administreres av frisklivssentralene. Da pålegges ikke 

fastlegene nye oppgaver. I kommuner hvor det ikke er frisklivssentral kan da pasient/bruker få veiledning 

og eventuelt resept hos sin fastlege, men må da ha kontakt med en frisklivssentral i en nabokommune i 

tillegg til fastlege dersom de skal få verdikupong for vederlagsfri medikasjon. Det må da etableres en 

ordning hvor brukeren kan ta kontakt med frisklivssentral per telefon og at brukeren kan dokumentere at 

de følger opplegg hos fastlegen. Dette er avhengig av at det gis økonomisk tilskudd til frisklivssentraler slik 

at de kan bistå brukere fra andre kommuner. En slik ordning vi også gi behov for tilpasninger i 

oppgjørsløsningen dersom det legges opp til direkteoppgjørsløsning med viderefakturering til kommune. 

Den vil da ikke kunne følge av brukers folkeregistrerte kommune. 

Denne modellen vil gjøre tilbudet tilgjengelig i hele landet. Løsningen kan imidlertid medføre økt press på 

fastlegeordningen, men ikke gjennom at fastlegene får flere oppgaver, men kun gjennom at flere kan 

ønske å oppsøke også fastleger for røyksluttveiledning. 

Felles for alle modellene er at for brukere som ønsker å bruke reseptbelagte legemidler så må fastlegen 

(eventuelt sykehuslegen dersom de følges opp i sykehus) kontaktes for resept. Slik fungerer det også i dag 

dersom pasienter/brukere deltar i slutteveiledning i frisklivssentralen og samtidig ønsker å bruke 

reseptbelagte legemidler til røykeslutt. Norsk forening for allmennmedisin har angitt at å skrive ut 

resepter til pasienter som skal få veiledning hos en annen instans (som f.eks. frisklivssentral) kan sees på 

som en ny oppgave.  

Kostnader ved å bruke frisklivssentraler 
Når det gjelder regler for å kreve egenbetaling for brukere av tjenester som gis ved frisklivssentralen 

følger dette §11-2 i Lov om kommunale helse og omsorgstjenester. Frisklivssentralen kan ikke kreve 

egenbetaling for individuelle samtaler. Det kan være en lav egenandel for gruppeaktiviteter som ikke har 

til hensikt å behandle spesifikke diagnoser, eksempelvis ca. 200-500 kr. for deltakelse på røykesluttkurs.  

Tilskuddsmidler til frisklivssentralene var for 2019 18 millioner kr som fordeles via fylkesmennene. Dette 

er etablerings- og utviklingstilskudd for kommunale frisklivs-, lærings- og mestringstilbud. Tilskudd kan gis 

til samme formål i inntil 3 år. I regelverket for tilskudd oppfordres det til interkommunalt samarbeid. 

Kommunene skal delfinansiere frisklivs-, lærings- og mestringstilbudene (60).  

Kostnader ved å bruke fastleger 
Pasienter betaler en egenandel hos fastlegen på kr 155/ kr 204 (høyere takst hos spesialister) inntil 

egenandelstaket er nådd.  

Hvem kan få støtte til medikasjon til røykeslutt (mottakergrupper)? 
1. Generell tilgang for alle dagligrøykere over 18 år som ønsker å slutte  

Aldersgrense på 18 år er satt fordi blant annet reseptbelagte legemidler til røykeavvenning ikke er angitt å 

kunne brukes av unge under 18 år. Det er heller ikke lov å selge tobakk til unge under 18 år. 

Fordeler: For å redusere sykdomsbyrden og bedre folkehelsen vil et tiltak som favner alle voksne 

dagligrøykere være mest hensiktsmessig. En generell tilgang vil kunne bidra til å redusere stigma og gjør 

at ingen må gjøre avveininger av hvem som skal få eller ikke.  

Ulemper: Generell tilgang vil gjøre den potensielle målgruppen stor (det er beregnet at det er om lag 

520.000 dagligrøykere i Norge) og vil dermed gi høyere kostnader enn dersom gruppen innsnevres.  

2. Tilgang for storrøykere  



22 
 

Det kan gis støtte til medikasjon kun for dem som røyker et visst antall sigaretter om dagen.  

Fordeler: Denne løsningen vil redusere andelen som kan motta støtte og antakeligvis gi støtten til de som 

trenger det mest. 

Ulemper: En ordning hvor det settes en grense for antall sigaretter man skal røyke daglig for å kunne få 

hjelpen kan føre til at noen personer røyker mer for å "komme opp" i riktig kategori. Dette kan medføre 

økt helseskade. Det kan være demotiverende for noen som har oppsøkt hjelp dersom de får nei til 

vederlagsfri medisiner fordi de ikke røyker nok (noen vil f.eks. allerede har redusert antall daglige 

sigaretter før de tar kontakt med helsetjenesten for hjelp).  

3. Tilgang for røykere med tilleggslidelser 

Fordeler: Denne løsningen vil redusere andelen som kan motta støtte og antakeligvis gi støtten til dem 

som trenger det mest.  

Ulemper: En slik ordning vil ikke vil ta ut fullt potensiale i leveår som kan vinnes ved at pasienter som ikke 

er syke kan slutte tidlig nok til å unngå sykdom. 

4. Tilgang for dagligrøykere med økonomiske utfordringer 

Fordeler: Denne løsningen vil redusere andelen som kan motta støtte og antakeligvis gi støtten til de som 

trenger det mest. Det kan bidra til å redusere sosial ulikhet i helse. 

Ulemper: Løsningen kan imidlertid virke stigmatiserende siden det ikke er en generell ordning. Det vil 

heller ikke være lett å sette klare grenser for hvem som kvalifiseres til å motta støtte.  

5. Et fastsatt antall i et prosjekt, f. eks. 10.000 deltakere 

Fordeler: Løsningen vil gi klare muligheter for å anslå kostnader 

Ulemper: Et fastsatt antall vil imidlertid kunne avskjære brukere som har behov fordi midlene er brukt 

opp, og det kan være vanskelig for dem som skal administrere ordningen lokalt å vite hvor mange som har 

fått og hvor mye som gjenstår.  

Mulige måter å organisere økonomisk tilskudd til legemidler 
1. Generelt tilskudd til kommunene som igjen har avtaler med apotek om fakturering av legemidler 

til røykeavvenning. Tilskudd til kommunene kan gis som: 

a. Rammetilskudd 

Fordeler: rammetilskudd gir kommunene valgfrihet og selvråderett over midlene og mulighet til å fordele 

dem slik de opplever best.  

Ulemper: det kan gi store geografiske forskjeller i tilbud. Noen kommuner har dårlig økonomi og vil 

kanskje ikke ha mulighet til å prioritere støtte til tobakksavvenning over andre lovpålagte oppgaver.  

b. Øremerkede midler 

Fordeler: øremerking sikrer at midlene brukes til det de er avsatt til.  

Ulemper: kommunene mister selvråderetten over midlene. Å øremerke midler til prosjekt i kommunene 

vil heller ikke være i tråd med hvordan slike prosjekter vanligvis finansieres.  

c. Tilskuddsordning 

Fordeler: en søknadsordning gir god oversikt over hvem som ønsker å delta og det gir kommunene og 

frisklivssentralene mulighet til å systematisere tilbudet sitt gjennom en søknadsprosess.  
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Ulemper: erfaringer fra andre tilskudd er at de små kommunene blir tapere i tilskuddsordninger fordi de 

ikke har ressurser og kompetanse til å søke tilskudd. Det finnes allerede en lang rekke tilskuddsordninger 

og å opprette enda flere er ikke i tråd med ønsket utvikling (77). 

2. Dekning gjennom blåreseptordning. Blåreseptordningen er hovedordningen for dekning av 

reseptbelagte legemidler.  

Fordeler: Dette er den etablerte ordningen for refusjon av reseptbelagte legemidler. Det legges stadig nye 

legemidler til i ordningen, som f.eks. legemidler ved rusavhengighet.  

Ulemper: Blåreseptforskriftens paragraf 1b, siste ledd om at folketrygden ikke yter stønad til legemidler til 

nikotinavhengighet er til hinder for blåreseptdekning (og folketrygddekning generelt).  Dette prinsippet 

ble fastslått gjennom Legemiddelmeldingen (Meld. St. 28 (204-2015) og gjennom forskriftsfesting (flyttet 

fra Legemiddelforskriften til Blåreseptforskriften) 1.1.2018. Helse- og Omsorgsdepartementet har videre 

presisert at "dersom legemiddelutgiftene skal dekkes i et røykesluttprosjekt, må dette gjøres på annen 

måte enn gjennom blåreseptordningen". Blåreseptordningen dekker som hovedregel heller ikke reseptfrie 

legemidler, selv om det kan gjøres unntak fra dette. Blåreseptordningen er en rettighetsbasert ordning. 

Videre er det krav til metodevurdering for refusjon over blåreseptordningen. De aktuelle 

røykesluttlegemidlene er ikke metodevurdert etter gjeldende prioriteringskriterier.  

3. Midler overført til Helsedirektoratet/Helfo i stedet for kommunene (sentralisert ordning).  

Forslaget innebærer at Helsedirektoratet får overført midler til en egen post i regnskapet for dekning av 

apotekenes utlegg til legemidlene. Helfo foretar på vegne av Helsedirektoratet oppgjør direkte med alle 

apotek, og det vil ikke være viderefakturering til kommunene. Dersom det legges opp til at kommunene 

som deltar skal få informasjon om hva som er utlevert til deres deltakere må det utarbeides rapporter 

samt rutiner for distribusjon av disse til kommunene. Dersom det er ønskelig å kunne knytte 

oppgjørskravene til enkeltpersoner, enten for etterkontroll av apotek/kommune, eller for evaluering av 

tiltaket, så kan denne informasjonen kreves registrert av apotekene for hver utlevering og inngå i 

oppgjørene til Helfo. Dersom det ikke anses som nødvendig med pasientinformasjon kan apotekene 

registrere alle utleveringene, og dermed oppgjørene, uten pasientinformasjon. 

Fordeler: en sentralisert ordning via Helfo innebærer at kommunene ikke må organisere separate 

ordninger. Apotekene vil kun ha én part å forholde seg til. Det vil ikke kreve egne oppgjørsavtaler eller 

viderefakturering med kommunene.  

Ulemper: det kan være uheldig å opprette separate, generelle finansieringsordninger for legemidler der 

det er bestemt at disse ikke skal finansieres etter hovedordningen (folketrygden). En slik 

tredjepartfinansieringsløsning vil kunne gi dårligere kostnadskontroll ettersom kommunene genererer 

utgiftene, men ikke har finansieringsansvaret. Det kan også gi utfordringer for kommuner med å 

planlegge røykesluttiltak uten å vite hva som er tilgjengelig av midler til dekning av legemidler til enhver 

tid.  

Mulige måter å organisere økonomiske tilskudd til veiledning 
1. Tilskuddsordning 

a. Ny tilskuddsordning som frisklivssentraler kan søke på 

Fordeler: en søknadsordning gir god oversikt over hvem som ønsker å delta og det gir kommunene og 

frisklivssentralene mulighet til å systematisere tilbudet sitt gjennom en søknadsprosess.  
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Ulemper: erfaringer fra andre tilskudd er at de små kommunene blir tapere i tilskuddsordninger fordi de 

ikke har ressurser og kompetanse til å søke tilskudd. Det finnes allerede svært mange tilskuddsordninger 

og å opprette enda flere er ikke i tråd med ønsket utvikling (77).  

b. Økt tilskudd til frisklivssentralene gjennom allerede eksisterende tilskuddsordning 

Fordeler: å utnytte en allerede eksisterende ordning medfører mindre administrativt arbeid. Det er 

sannsynlig at det kan gjøres endringer i regelverket for tilskuddsordningen som muliggjør at det legges til 

en komponent som utbetales til alle frisklivssentralene som en del av dette prosjektet uten at sentralene 

må søke på dette slik som de må på etablerings- og videreutviklingsdelen. Et tilskudd til utvikling av 

tobakksavvenningstiltak og oppfølging av et slikt prosjekt, vil være i henhold til tilskuddets hovedformål. 

Det er en etablert ordning i henhold til regelverket at midler som ikke er brukt i samsvar med formålet, 

tilbakebetales.  

Ulemper: det må gjøres endringer i regelverket for tilskuddet. Det kan være forvirrende at det er to ulike 

komponenter under ett tilskudd. Det må organiseres tilbakebetaling for kommuner som ikke benytter 

midlene etter formålet.  

2. Generelt tilskudd til kommunene 

a. Rammetilskudd 

Fordeler: rammetilskudd gir kommunene valgfrihet og selvråderett over midlene og mulighet til å fordele 

dem slik de opplever best.  

Ulemper: det kan gi store geografiske forskjeller i tilbud. Noen kommuner har dårlig økonomi og vil 

kanskje ikke ha mulighet til å prioritere støtte til tobakksavvenning over andre lovpålagte oppgaver.  

b. Øremerkede midler 

Fordeler: øremerking sikrer at midlene brukes til det de er avsatt til.  

Ulemper: kommunene mister selvråderetten over midlene.  

Pilot 
Organisering er avhengig av om det skal være et begrenset prosjekt eller generell tilgang for alle. Dersom 

det er ønskelig med et geografisk begrenset prosjekt/pilot i første omgang, så er tilskuddsordning den 

formen for finansiering som vanligvis benyttes.  

Tiltak for røykeavvenning er godt dokumentert og det finnes mange vurderinger og evalueringer av effekt 

av slike tiltak. En pilot er derfor ikke nødvendig for å vurdere om det er tiltak som har effekt. 

Problemstillingen rundt røykeavvenning har snarere vært at det ikke har vært oppskalert og systematisert 

i tilstrekkelig grad (71). 

Dersom det er ønskelig å organisere en pilot vil vi foreslå at denne bør ta utgangspunkt i en Helseforetak 

region.  

I region Vestre Viken har 25 av 26 kommuner etablert frisklivssentral. Samarbeidet mellom Vestre Viken 

og kommunene er regulert gjennom en overordnet samarbeidsavtale. Denne omfatter blant annet 

samhandling om henvisninger mellom Vestre Viken og kommunene (78).  I dette samarbeidet inngår 

små, mellomstore og store kommuner, og noen nye sammenslåtte slik at regionen representerer et bredt 

spekter. Det kan være en suksessfaktor å velge en region som er utviklingsorientert når det gjelder 

elektroniske meldingsutveksling. Vestre Viken deltar også i en pilot med utprøving av elektroniske 

dialogmeldinger.  
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I en slik pilot vil vi anbefale de samme elementene som dersom det skulle være landsdekkende:  

Frisklivssentralene er navet og driver veiledning og har mulighet til å tilby støtte til legemidler i sin 

oppfølging.  

• Dersom noen ønsker å følges opp via fastlegen må de likevel ha kontakt med frisklivsentralen 
dersom de ønsker verdikupong med støtte til legemiddel.  

• Alle som får oppfølging ved frisklivssentralen og som ønsker å bruke reseptbelagt legemiddel må 
få resept gjennom sin fastlege slik som praksis er i dag.  

• Midler til legemidlene bør organiseres sentralt gjennom Helfo som skissert over.  

• Det utarbeides en lokal henvisningspraksis mellom sykehuset og omliggende kommuner som 
bidrar til rekruttering.   

   
Fordeler: En pilot organisert rundt et helseforetak og omliggende kommuner kan gjøre det enklere å 

etablere gode henvisningsrutiner mellom sykehuset og kommunene. En pilot vil kunne iverksettes raskere 

enn en full utrulling av et slikt prosjekt.  

Ulemper: En pilot vil i stor grad begrense hvem som kan få nytte av tilbudet og det vil derfor ikke i samme 

grad som et nasjonalt tilbud kunne bidra til å redusere sosial ulikhet og gi likeverdige tilbud for hele 

befolkningen.  

Identifisering, metode og kompetanse 

Identifisering 
De aller fleste slutter å røyke uten hjelp. Ved å ta imot hjelp kan slutteraten mangedobles på et gitt 

forsøk, og mer intensiv støtte gir bedre resultater. Helsetjenesten har en spesielt viktig rolle i 

tobakksavvenning. Pasientene tar informasjon som er formidlet av helsepersonell på alvor. Fastlegene er 

nøkkelpersoner i oppfølging av pasienter og har i kraft av sin kjennskap til pasienten en sentral rolle når 

det gjelder å identifisere pasienter som røyker, og tilby og informere om muligheter for hjelp til 

røykeslutt. I kommuner med frisklivssentral har fastlegene mulighet til å henvise til dette tilbudet. 

Fastlegene er den tjenesten frisklivssentralene oftest får henvisninger fra, dette uavhengig av 

kommunestørrelse- og sentralitet. Nær alle kommuner med frisklivssentral fikk henvist personer fra 

fastlegetjenesten (5). Det er også mulig for innbyggere å ta direkte kontakt med frisklivssentralen for 

hjelp. Denne skal ha oversikt over lokale tilbud og lede videre til disse når det er aktuelt (4). Frivillige 

organisasjoner har i liten grad tilbud om tobakksavvenning i kommunene. Arbeidet med 

tobakksavvenning bør skje i samarbeid med frivillige, der disse finnes (50). I fokusgruppeintervju ble det 

pekt på viktigheten av å synligjøre mulighetene for å få hjelp til røykeslutt lokalt (Fokusgruppeintervju 

Modum kommune 26.mars 2019, åtte deltakere).  

Sykehus og rehabiliteringsinstitusjoner har rutiner som bidrar til å identifisere pasienter som røyker. 

Liggetiden i sykehus har gått betraktelig ned de siste årene og mye foregår poliklinisk. Dette gir lite tid for 

tiltak på levevaner mens pasientene får behandling i spesialisthelsetjenesten. Dette utredningsoppdraget 

angir også at det ikke skal bygges ut nye tilbud. Med dette som bakgrunn vil spesialisthelsetjenesten ha en 

viktig rolle i å henvise pasienter til kommunale tilbud for tobakksavvenning. 60 prosent av kommunene 

med frisklivssentral fikk henvisning fra spesialisthelsetjenesten i 2016 (5). 

En formalisert henvisningspraksis hvor sykehuset sender henvisning til et kommunalt tilbud som så 

kontakter pasienten vil sannsynligvis være mer effektivt og forpliktende enn at sykehuset ber pasienten 

oppsøke hjelp i egen kommune eller skriver i epikrisen at fastlegen kan tilby hjelp til tobakksavvenning.  
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Dagens regelverk knyttet til tilskuddsordning for etablering og videreutvikling av frisklivs-, lærings- og 

mestringstilbud krever at prosjektet tilskuddsmottaker søker tilskudd for, skal fremme et integrert, 

helhetlig og sammenhengende tjenestetilbud med gode pasientforløp. Kommunesamarbeid og formelle 

samarbeidsavtaler med aktuelle samarbeidspartnere i prosjektet, eksempelvis spesialisthelsetjenesten, vil 

styrke søknaden (60). 

Metode 
I det danske prosjektet har det vært gjort viktig arbeid for å finne samarbeidsmåter og henvisningsrutiner 

mellom sykehus og kommuner. Very Brief Advice (VBA), som benyttes i den danske modellen, likner på 

minimal intervensjon, som anbefales av Helsedirektoratet i Nasjonal faglig retningslinje for 

røykeavvenning (23). Men det er en vesentlig forskjell. I minimal intervensjon spørres det om hva 

vedkommende tenker om sin egen røyking, det gjøres det ikke i VBA. Den som gjennomfører minimal 

intervensjon sier at han/hun kan hjelpe vedkommende med å slutte å røyke. I VBA i det danske konseptet 

skjer rekrutteringen som en ren henvisning, noe som har vist seg å være en suksess. Helsepersonell bare 

henviser – istedenfor å utfordre røykeren på hva vedkommende tenker om sin egen røyking. Man 

forteller ganske enkelt pasienter som svarer at de røyker, at den beste metoden for røykeslutt er en 

kombinasjon av veiledning og røykesluttmedisin. Deretter henviser de pasienten til en røykesluttveileder i 

kommunen, som vil ta kontakt i etterkant. 

Selv om retningslinjene, som henvender seg til helsepersonell, anbefaler bruk av minimal intervensjon kan 

det være nyttig å innføre VBA som en rekrutteringsmetode, blant annet fordi flere kan gjennomføre 

denne fordi det ikke krever forkunnskaper.  

«Før anbefalte man ofte røykere å slutte, men nyere forskning viser at det er mer effektivt å henvise 

røykere til et røykesluttilbud. Med VBA kan man henvise en røyker til et røykesluttilbud på 3 0 sekunder 

uten at det går ut over relasjonen til pasienten» (44). 

Det finnes i dag en etablert henvisningsstruktur med elektroniske meldinger og henvisninger mellom 

fastleger og frisklivssentraler. Elektronisk meldingsutveksling er per i dag mer utfordrende fra 

spesialisthelsetjenesten da det ikke er meldingsformat som støtter direkte henvisninger til rett instans i 

kommunene (65). Slik det er i dag velger man lege eller sykepleiefunksjon og så må meldinger rutes videre 

lokalt. Det benyttes videre pleie- og omsorgsmeldinger for pasienter som har ligget minst en natt på 

sykehus, dette er et meldingsformat som ikke støttes av forebyggende helsetjenester, da det inneholder 

opplysninger som ikke er relevante for tilbudet som gis. Det må ses på tekniske muligheter for direkte 

henvisningsformat direkte fra sykehus til tilbud i kommunen Dette krever utviklingsarbeid knyttet til bruk 

av meldingsformat som henvisning, epikrise og dialogmeldinger og bør ses i sammenheng med arbeid 

med det store utviklingsprosjektet "En innbygger, en journal". Direktoratet for e-helse har ikke vært 

kontaktet i forbindelse med denne utredningen.  

Kompetanse 
Personell ved frisklivssentralene skal ha grunnleggende kompetanse i samtalemetoden motiverende 

intervju.  

Helsedirektoratet har utarbeidet samtaleguide og kursmal for henholdsvis individuell oppfølging og 

gruppetilbud for røykeslutt (79, 80). Helsedirektoratet arrangerer jevnlig kursing i tobakksavvenning for 

ansatte i kommunene. Det har også vært deltakere fra spesialisthelsetjenesten på enkelte kurs. Det 

anbefales at ansatte på frisklivssentralen deltar i kursopplæringen. Til nå har Helsedirektoratet kurset ca. 

450 veiledere.  
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Muligheter for evaluering 

Dersom det gjennomføres et prosjekt med vederlagsfri røykesluttmedisin i Norge, bør det gjøres en god 

evaluering. En evaluering bør vise hvor mange som deltar, hvor mange som takker henholdsvis ja og nei til 

legemidler, hva slags legemidler de ev. mottar, hvor mange som fullfører røykesluttprogrammet og hvor 

mange som slutter å røyke i prosjektet. Deltakerne bør også kontaktes etter seks måneder for å si noe om 

langtidseffekten. I samtaleguide og kursmal for veiledning i røykeslutt, utgitt av Helsedirektoratet, 

anbefales det at veileder tilbyr oppfølgende kontakt etter tre måneder og samtidig vurderer oppfølging 

etter seks og tolv måneder(79, 80). Eget evalueringsskjema er utviklet og vedlagt kursmalen (80)  

I Danmark registreres alle røykestoppforløp i Rygestopbasen. Der er det utarbeidet registreringsskjemaer 

m.m., som passer med et røykesluttprosjekt med tilskudd til røykesluttmedisiner (se vedlegg 1). Det kan 

være aktuelt å se på mulighetene for å inngå et samarbeid med den danske Rygestopbasen, slik at man 

(hvis brukeren samtykker) kan registrere den samme informasjon for norske brukere som for danske i den 

samme databasen. Dette vil kunne gjøre effektevaluering enklere.  

3. Prinsipielle spørsmål 

Forpliktelser 
Norge har forpliktet seg på Verdens helseorganisasjons (WHO) mål om 25 prosent reduksjon av prematur 

død (under 70 år) av ikke-smittsomme sykdommer (kreft, hjerte- og karsykdom, kols og diabetes) innen 

2025 og det underliggende målet om 30 prosent relativ reduksjon i tobakksbruk i samme periode. Målet 

er også forlenget til 1/3 reduksjon i prematur dødelighet av de ikke-smittsomme sykdommene innen 2030 

gjennom FNs bærekraftsmål.  

Norge har også forpliktet seg på WHOs tobakkskonvensjon. Framework convention on tobacco (FCTC) er 

den internasjonale rammeverksavtalen på tobakksområdet (81). Norge var det første landet som 

ratifiserte denne avtalen, og det er en av to juridisk bindende avtaler på helseområdet. Norge har 

gjennom FCTC forpliktet seg til støtte til tobakksavvenning. Da WHO gjorde en gjennomgang av 

tobakksarbeidet i Norge i 2010 så bemerket de nettopp manglende tilgang til legemidler på refusjon.  

Tobakksstrategi 
Den nye tobakksstrategien som ble lansert i folkehelsemeldingen, Meld St 19 (2018-2019), angir som mål 

at andelen dagligrøykere i Norge skal være under 10 prosent innen 2021 (45). Mange tiltak som er 

iverksatt på tobakksområdet bidrar til lav rekruttering og nedgangen i andel dagligrøykere er ikke basert 

på at mange etablerte røykere slutter, men at det er liten rekruttering. For å få en reduksjon i 

røykerelatert død raskt, så er røykeavvenningstiltak viktig. Undersøkelser har vist at 95.000 dødsfall av 

kreft kan unngås de neste 30 årene dersom alle slutter å røyke (8). 

Subsidiering av legemidler 

Bestemmelsen om at Folketrygden ikke yter stønad til legemidler til behandling av nikotinavhengighet er 

hjemlet i blåreseptforskriftens paragraf 1b, siste ledd. Å fjerne restriksjonene på legemidler til 

nikotinavhengighet vil være med å likestille ulike reseptbelagte behandlinger som er prinsipielt like 

(behandling av risikofaktorer for alvorlig sykdom), men nå behandles ulikt i lovverket. Reseptfrie 

legemidler er som hovedregel unntatt dekning etter blåreseptforskriften. 

Det danske prosjektet har hatt tilskudd til legemidler til røykeavvenning som et sentralt element. Det er 

ulike måter å organisere dette på i Norge som beskrevet tidligere under Kap 2 "Mulige organiseringer og 

mulige begrensinger for mottakergrupper" side 20. Gitt blåreseptforskriftens paragraf 1b om legemidler 

til nikotinavhengighet må det likevel løftes som et prinsipielt spørsmål om det skal opprettes separate 
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finansieringsordninger for legemidler der det er bestemt at disse ikke skal finansieres etter 

hovedordningen (folketrygden). Det er videre ikke stilt krav til å få vurdert om denne finansieringen av 

legemidlene i røykesluttprosjektet oppfyller prioriteringskriteriene, noe det er for all blåreseptstønad fra 

og med 1.1.2018. 

Personvern 

For at nedtegnelser av informasjon skal foregå sikkert og bidra til informasjonsflyt i sikre systemer, er det 

viktig at tobakksavvenning legges til en helsetjeneste med journalføring og sikre journalsystemer. 

Helsetjenester er underlagt journalforskriften og dermed vil journalføring være sikret.  

Sosial ulikhet 
Siden det er stor sosial ulikhet i røyking vil tiltak rettet mot storrøykere i stor grad også være rettet mot 

sosialt utsatte grupper. 70 prosent av brukere ved frisklivssentralene har lavere utdanning 

(grunnskole/videregående skole). Blant brukerne ved frisklivssentralen er det flere med lavere utdanning 

enn i normalbefolkningen. Rundt halvparten er helt eller delvis sykemeldt eller mottaker av stønad (4). 

Frisklivssentralene, som en leverandør for røykesluttoppfølging, kan med dette bidra til å redusere sosial 

ulikhet i røyking og helse. 

I et fokusgruppeintervju gjennomført i en frisklivssentral med både dagligrøykere og tidligere røykere 

(mars 2019) ble ønsket om støtte til legemidler for røykeavvenning raskt brakt på banen: "Det finnes 

tabletter, men de koster gull og grønne skoger. De kunne vært på blå resept for eksempel. Det er ikke noe 

WOW, men det kunne gjort det lettere. Kostnad og tilgjengelighet er vesentlig." 

I det danske prosjektet appellerte vederlagsfri røykesluttmedisin til brukere med få økonomiske ressurser. 

Det var flere deltakere fra sosialt utsatte grupper enn ved tidligere røykeslutt-tiltak (6).  

Rådet for sosial ulikhet anbefaler forsterkning av tobakkspolitikken med tiltak som øker pris og reduserer 

tilgjengelighet sammen med forsterket innsats for røykeslutt for å redusere sosiale ulikheter i helseatferd 

(37). 

Egenandel 
En kunnskapsoppsummering fra 2017 så på om tiltak som reduserer eller fullt dekker kostnadene for 

medisiner til røykeslutt og samtalestøtte, kunne hjelpe dem som røyker med å slutte. Full dekning av 

kostnadene for å bruke medisiner til røykeslutt ble funnet å øke antall deltakere som gjorde et 

slutteforsøk, det økte bruken av sluttehjelp og det økte antall suksessfulle slutteforsøk, sammenliknet 

med uten dekning av kostnadene (82).  

Center for Disease Control and Prevention i USA har anbefalt at legemidler til røykeavvenning gis uten 

noen egenandel for brukeren. De skriver at kunnskapsgrunnlaget er klart og at selv små egenandeler kan 

redusere deltakelse i røykesluttilbud og at det igjen kan resultere i at færre oppnår røykfrihet (83). 

I evalueringen Verdens Helseorganisasjon (WHO) gjorde av arbeidet med tobakksavvenning i Norge i 

2010, ble en refusjonsordning for legemidler anbefalt (71). WHOs nye Report on the Global Tobacco 

Epidemic som kom ut sommeren 2019, angir at refusjoner eller økonomisk insentiver kan ha en betydelig 

innvirkning både hvor mange som forsøker å slutte å røyke, så vel som sannsynligheten for at pasienter 

følger behandlingen. Tiltak som reduserer kostnadene for behandlingsstopp for røykere, øker antallet som 

prøver å slutte, og sannsynligheten for at de lykkes med å slutte (84).  

Forbehold 
På tobakksområdet er det viktig med en kombinasjon av tiltak. Tiltaket som er utredet her er ett, men 

effekten er avhengig av andre innsatser, blant annet arbeid med holdninger, kampanjer, henvisninger, 

pris og tilgjengelighet etc. I denne utredningen gjøres et forsøk på å gi noen tall på dette helt spesifikke 

prosjektet. Det gis med forbehold om at det kan finnes andre tiltak som er mer kostnadseffektive og at 
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det kan være andre tiltak som bør gjennomføres samtidig for å redusere andelen som røyker. Dette vil 

kreve en større utredning og beregninger.  

4. Positive og negative virkninger 
For korte vurderinger av de positive og negative virkningene av de ulike forslagene til organisering, se pkt 

2 (relevante tiltak). 

Økonomiske effekter 
Nasjonalt råd for prioritering anbefalte i 2012 at legemiddelforskriftens § 14-14 første ledd (overført til 

blåreseptforskriftens § 1b den 1.1.2018) burde endres slik at legemidler for nikotinavhengighet kan 

vurderes for refusjon. Til behandling ble følgende fremlagt: "Budsjettkonsekvensene for innvilgelse av 

Zyban, Champix, Nicotinell og Nicorette i alle fall vil medføre en årlig legemiddelkostnad for staten på 200 

millioner kroner. Dette tilsvarer salget av disse preparatene i dag minus en usikker egenandel på 15 

prosent. (Egenandelen er satt til 15 prosent da det antas at en stor del av disse pasientene vil oppnå 

frikortstatus via forbruk av andre helseformål).  

Da er det ikke tatt hensyn til økt etterspørsel av disse produktene grunnet reduksjon i pris for pasienten 

som følge av statlig subsidiering. En slik økning synes absolutt sannsynlig, og legemiddelverket har derfor 

regnet på et slikt scenario ved å se på dagens etterspørsel, og via priselastisitet (prosentvis endring i 

etterspørsel som følge av prosentvis endring i pris) kommet frem til ny etterspørsel og hva dette vil 

medføre av merkostnader for staten. Fra litteraturen har vi brukt en elastisitet på 2,4. Dette gir en statlig 

merkostnad i et stabilisert marked på om lag 535 millioner kroner per år. Det er imidlertid verdt å merke 

at det er særlig to usikre variabler i denne modellen. Det ene er hva egenandelen vil være i en slik 

heterogen gruppe. Det andre er priselastisiteten, som brukt i et scenario som dette hvor det er snakk om 

en prisreduksjon på mellom 80-90 prosent, vil brukes utenfor prisvariasjonene hvor denne er beregnet 

empirisk. ”Merkostnaden er basert på apotekenes utsalgspris, som inneholder moms. De reelle statlige 

merkostnadene blir dermed 20 prosent lavere" (Sekretariatet - Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i 

helse- og omsorgstjenesten, "Saksframlegg: Røykeavvenning i norsk helsetjeneste?" (2012)). 

Ny amerikansk vurdering av return of investment (ROI) fra 2018 viste en positive ROI etter maks fire år 

ved innføring av refusjon for røykesluttmedikasjon i både kommersielle og offentlige forsikringsordninger 

(85). Det amerikanske systemet er ulikt det norske, men ettersom det her er tatt med både offentlige og 

private ordninger så blir det mer sammenliknbart fordi poolen da vil være mer generell. The Affordable 

Care Act ("Obama-care") anbefalte at amerikanske forsikringsplaner inkluderte dekning (uten 

egenandel/medfinansiering av bruker) for screening av alle for tobakksbruk, minst to slutteforsøk per år 

hvor hvert inkluderte dekning av minst fire sluttesamtaler (på minst ti minutter hver individuelt, i gruppe 

eller per telefon) samt 90-dagers bruk av røykesluttmedikasjon (reseptbelagt eller reseptfritt) forskrevet 

av en behandler.  

Fordelingsvirkninger 
Med hensyn til målgruppe / hvem som kan få støtte til medikasjon, vil alternativ 2 (Tilgang for 

storrøykere, jfr. Kap 2 se side 21) kunne redusere andelen som får støtte og antakeligvis gi støtte til dem 

som trenger det mest. Alternativet kan imidlertid føre til at noen røyker mer for å "komme opp" i riktig 

kategori. Dette er naturligvis ikke ønskelig.    

Alternativ 3 (Tilgang for røykere med tilleggslidelser, jfr. Kap. 2) vil kunne generere samme positive 

virkninger som alternativ 2. På den andre siden vil valg av denne målgruppen resultere i at det ikke blir 

tatt ut fullt potensiale i leveår som kan vinnes ved at pasienter som ikke er syke kan slutte tidlig nok til å 

unngå sykdom.  
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Valg av alternativ 4 (Tilgang for dagligrøykere med økonomiske utfordringer, jfr. Kap. 2) vil også kunne 

redusere andelen som får støtte og kanskje gi støtte til dem som trenger det mest. Alternativet kan bidra 

til å redusere sosial ulikhet. Samtidig kan det virke stigmatiserende når det ikke er en generell ordning.  

Kommunene er gjennom helse- og omsorgstjenesteloven pålagt å tilby helsefremmende og forebyggende 
helsetjenester til befolkningen. Frisklivssentraler er utviklet og utprøvd i kommunene og er en anbefalt 
måte å organisere slike helsetjenester. I intervjuer som er foretatt i utvidet kartlegging av de kommunale 
tilbudene har flere kommuner uten frisklivssentral gitt uttrykk for at de ønsker å etablere et slikt tilbud. 
Flere kommuner anga at de særlig ønsker å tilby forebyggende tilbud til innbyggere som har økt risiko for 
sykdom, og ga uttrykk for at det helsefremmende eller forebyggende tilbudet i kommunen var for dårlig 
(5).  
 
Brukere ved frisklivssentralene har lavere utdanningsnivå (grunnskole/videregående skole) enn 

normalbefolkningen. Rundt halvparten av brukerne er helt eller delvis i arbeid, helt eller delvis sykemeldt, 

eller mottar andre trygdeytelser(86-89). Frisklivssentralene, som en leverandør for røykesluttoppfølging, 

kan med dette bidra til å redusere sosial ulikhet i røyking og helse. Helseetaten i Oslo opplyser at i bydeler 

med stor andel ikke etnisk norske er hoveddelen av brukerne i frisklivssentralene ikke etnisk norske 

(Personlig meddelelse, Elisabet Jenset, e-post 12.08.2019). Frisklivssentralen kan også være en katalysator 

til sosialt nettverk og integrering. Erfaring fra frisklivssentraler i kommuner med høy andel innvandrere 

viser at tilbudet passer godt for brukere med innvandrerbakgrunn, deltakelse fremmer både helse og 

integrering. 

5. Hvilke tiltak anbefales og hvorfor 

Anbefaling 
Vi vil anbefale en ordning med vederlagsfri røykesluttmedikasjon, etter dansk modell. Vi anbefaler at 

legemiddel gis i kombinasjon med veiledning, og at veiledningen gis gjennom etablerte helsetjenester, i 

hovedsak frisklivssentralene. Vi anbefaler at de som skal slutte å røyke, og forplikter seg til å følge et 

veiledningsprogram, kan få en verdikupong som kan byttes inn i røykesluttmedisin på apoteket, og at 

apotekene fakturerer Helfo. For rekruttering anbefaler vi at sykehus innfører metoden VBA (Very Brief 

Advice) og henviser pasienter til kommunenes røykesluttilbud, og at det etableres en elektronisk 

henvisningspraksis for dette.  

Det anbefales at veiledning i hovedsak gis ved frisklivssentralen. En slik ordning kan være med på å initiere 

oppstart av tilbud om røykeavvenning i frisklivssentraler som ikke har dette, og nyetablering av frisklivs-, 

lærings- og mestringstilbud i flere kommuner. Veiledningen bør følge anbefalingene gitt i guidene for 

individuell veiledning og gruppeveiledning som Helsedirektoratet har utgitt. Helsedirektoratet tilbyr 

kursing i tobakksavvenning for helsepersonell, og denne aktiviteten kan oppskaleres ved behov.  

Frisklivssentralen kan, avhengig av hvilket medikament som er valgt, gi en verdikupong for en begrenset 

tidsperiode av gangen. Pasienten må så få neste verdikupong i forbindelse med videre oppfølging 

(veiledning). Dette sørger for at den som skal slutte å røyke må fortsette oppfølgingen for å få tilgang til 

vederlagsfri medikasjon.  

Pasienter i kommuner uten frisklivssentral kan følges opp med røykesluttveiledning hos sin fastlege (i 

henhold til Nasjonale faglige retningslinjer for røykeavvenning med et opplegg med minimum fire møter), 

og telefonisk kontakt med en frisklivssentral i en annen kommune. Bruk av verdikupong bør gis etter 

samme kriterier som hos dem som møter personlig på frisklivssentralen, og kun for en begrenset periode 

av gangen.  
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Frisklivssentralen kan dele ut verdikupongene. Verdikupongene bør ha en oppgitt sum, samt angivelse av 

varenumre og kode for oppgjørsordning til bruk i apotekene for å sende korrekt oppgjør til Helfo. 

Apotekene fakturerer så Helfo. 

I Danmark har kommunene inngått avtaler med de lokale apotekene om hvordan en verdikupong skal se 

ut. All betaling foregår mellom kommunen og apoteket. Det vurderes uhensiktsmessig å flytte mange slike 

rene administrative oppgaver til kommunen. Det anbefales derfor at det sentralt (f.eks. fra 

Helsedirektoratet) utvikles en mal for en slik verdikupong.  For det økonomiske anbefaler vi en 

direkteoppgjørsordning slik at midler til tilskudd til legemidler ikke overføres til kommunene, men at 

midlene anbefales overført til en egen regnskapspost som disponeres av Helsedirektoratet. Til det 

økonomiske oppgjøret anbefales det å benytte en teknisk løsning tilsvarende den for 

"veiledningstjenester i apotek" og H-reseptlegemidler, der tjenesten, her røykesluttlegemidler, får egne 

varenumre som danner grunnlaget for oppgjørskravet til Helfo. Helfo viderefakturer til Helsedirektoratet 

og utbetaler deretter til apoteket. Denne løsningen innebærer at apotekene ikke må gjøre store endringer 

i sine faktureringsordninger, og kommunene og fastlegene får ingen befatning med den økonomiske siden 

av dette.  

Dersom pasientene skal ha reseptbelagte legemidler må de få resept via fastlegen eller lege på sykehus, 

som vanlig. Denne kan så brukes i kombinasjon med verdikupong fra frisklivsentralen.  

For å holde orden på hvor mye midler til legemidler som gjenstår i ordningen bør det offentliggjøres 

månedlig statistikk fra Helfo. Frisklivssentralene må journalføre pasientenes røykesluttforløp og må sikre 

at ingen deltakere overskrider maks beløp, vi foreslår dette satt til tilsvarende pris for 12 uker med 

kombinasjonsbehandling med nikotinlegemiddel (langtidsvirkende plaster + hurtigvirkende f.eks. 

tyggegummi), i alt kroner 3800,- 

Frisklivssentralene bør føre statistikk etter en evalueringsprotokoll. Denne bør utarbeides i samråd med 

evalueringsinstans. Det bør være en registering, men som angir hva slags røykesluttopplegg og 

medikasjon vedkommende har fått og om vedkommende blir røykfri. Det bør være en oppfølging fra 

frisklivssentralen etter seks måneder som brukeren må samtykke til for å få vederlagsfri medikasjon.  

Frisklivssentraler som deltar i opplegget bør få en godtgjørelse for å kunne gjøre noe ekstra oppfølging og 

for å sikre at de har tilbud om røykesluttoppfølging. Dette anbefales å være i størrelsesorden 100.000 

kroner til hver frisklivssentral, fordelt over prosjektets varighet, f.eks. tre år, og organisert gjennom 

gjeldende tilskuddsordning til frisklivs-, lærings- og mestringstilbud.   

Det anbefales at alle frisklivssentraler får et tilskudd for å kunne delta i dette prosjektet og gjøre 

oppfølging og registering og ekstra veiledning, og at det vil godtgjøre at frisklivssentralene skal ta imot 

også deltakere fra andre kommuner, ettersom dette er midler som ikke går fra kommunalt budsjett, men 

som en tildeling til alle frisklivssentraler via tilskuddsordningen (belastningsfullmakt via fylkesmannen). 

Som i gjeldende regelverk, bør penger som ikke er brukt til formålet, kreves tilbakebetalt.  

Ettersom det vurderes at røykesluttforløpet må journalføres, anbefales det at oppfølging legges til en 

helsetjeneste, og av dette følger anbefalingen om at frisklivssentralene som er en kommunal, 

forebyggende helsetjeneste for voksne brukes som utfører. 

Vår anbefaling er å gi 10.000 personer over 18 år støtte til vederlagsfri røykesluttmedisin med en øvre 

grense på 3800 kroner som tilsvarer 12 uker med kombinasjonsbehandling med langtidsvirkende og 

korttidsvirkende nikotinlegemiddel. Pasienter bør kunne velge fritt mellom reseptbelagte medisiner eller 

reseptfritt alternativ for 12 ukers behandling innenfor den maksimale beløpsgrensen. I det danske 

prosjektet var det om lag 10.000 deltakere over tre år og dette kan være et godt utgangspunkt også for en 

norsk ordning. Et fast angitt antall gjør det enklere å regne på kostnader, og for at det skal være mulig å si 
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noe om effekt så bør det være et relativt stort antall. Det er også ønskelig at det skal være et tilbud som 

når mange av dem som er dagligrøykere og da er det nødvendig at antallet i prosjektet er stort nok til at 

det ikke er "brukt opp" i løpet av kort tid.  

For å sikre oppmøte til veiledning og oppfølging i slutteforløpet kan støtten deles opp i minst to 

verdikuponger (for Champix oppstartspakke + videre behandling, for nikotinlegemidler finnes det mange 

måter å dele opp på). 

Norsk forening for allmennmedisin har angitt at de er skeptiske til ordninger som legges opp utenfor de 

ordinære tjenestene og med økt administrasjon. At fastlegene skal skrive ut resepter til oppfølging i 

annen instans kan også oppleves som at man blir pålagt nye oppgaver.  

En ordning som imøteser dette vil kunne være en ordning med tilgang gjennom ordinære 

refusjonsordninger (som blåreseptordninger, etter vurdering av om legemidlene kan inngå i slike 

ordninger) og med ordinær rekvirering, og at fastlegene kan henvise pasienter til andre kommunale 

tilbud, f.eks. frisklivssentralene som i dag. 

Utgifter veiledning - alternativer 
a) 100 000 kr til hver frisklivssentral vil koste 27,4 mill. 

(KOSTRA-tall 2018: 274 kommuner og bydeler med frisklivssentral) (58). Dette dekker ca. 84 

prosent av befolkningen (se vedlegg 3).  

Et flatt tilskudd til alle kommuner/bydeler med frisklivssentraler kan bidra til å utjevne geografiske 

forskjeller, samt ulikhet i tilgang på forebyggende helsetjenester i små og store kommuner. Det gjør det 

også mulig å ta imot aktuelle brukere fra andre kommuner, noe som vil gi økt brukervennlighet. De 

frisklivssentralene som ikke har tilbud til røykeavvenning, kan etablere dette ved et slikt ekstra tilskudd. 

Det vil kreve noen endringer i regelverket for tilskuddet for at det kan gis flatt tilskudd til alle 

frisklivssentraler gjennom denne ordningen. Det forutsettes at dette kommer i tillegg til de midlene som 

er i tilskuddsordningen for etablering og utvikling av frisklivstilbud. 

b) Tilskudd til hver frisklivssentral som søker om deltakelse (innenfor rammen av 10.000 deltaker)  

Samme sum kan avsettes i tilskuddsordningen, men det kan kreves søknad fra sentraler som vil delta. Ved 

utgangspunkt i at en ekstra arbeidstime på frisklivssentralen, inkl. overhead m.m., koster ca. 1000 kr, og 

at prosjektet vil føre til minst 3 timer ekstra arbeid per deltaker (beregnet 1 time administrasjon og 4 x 30 

minutter veiledning). Ved inklusjon av 10 000 brukere vil dette da generere en utgiftspost på 30 millioner 

kroner.  

Utgifter veiledning og legemidler 
65,4 millioner kroner vil kunne gi vederlagsfri legemiddelbehandling i 12 uker til 10 000 personer (valgfritt 

mellom reseptfri kombinasjonsbehandling med nikotinlegemidler eller reseptbelagt legemiddel i 

maksimalt 12 uker og opp til maksimalt 3800 kroner per person) samt veiledning ved alle frisklivssentraler 

(flatt tilskudd på 100 000 kr til alle frisklivssentraler). Det danske prosjektet hadde varighet over 3 år og 

det kan også være hensiktsmessig å fordele dette over 3 år.  

I tillegg anbefales det å avsette i alt 6 millioner til administrative kostander, inkludert kurs i 

tobakksavvenning for ansatte i kommuner, arrangert av Helsedirektoratet (400.000 kroner), utvikling av 

henvisningsknapp i Slutta-appen (50.000 kroner) kampanjearbeid (3 millioner) og en systematisk 

evalueringsprosess (2,5 millioner) som bør gjøres av en kompetent institusjon. De totale utgiftene for 

administrasjon og tilpasning av oppgjørsløsningene i apotek og Helsedirektoratet/Helfo estimeres til 

50.000 kr 

Samlet foreslås avsatt 71,4 millioner kroner over tre år.  
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Kostnadseffektivitet 
Tiltaket med legemidler til røykeavvenning på refusjon ble også vurdert å være kostnadseffektivt da dette 

ble diskutert i prioriteringsrådet i 2011 og 2012. Alle legemidlene som ble vurdert av Kunnskapssenteret i 

2010 ble vurdert å være kostnadseffektive (28). Deres vurdering var da:  

“When NRT, bupropion and varenicline are each compared to placebo, they will respectively yield 0.02, 

0.09 and 0.14 additional life years, at an additional cost of respectively NOK 4 141, NOK 5 729 and NOK9 

672. The net health benefit (NHB) of nicotine replacement therapy (NRT), bupropion and varenicline 

compared to placebo then becomes respectively 0.012, 0.079 and 0.121. Compared to bupropion, 

varenicline gives 0.05 additional life years at an additional cost of 3 944. The incremental cost-

effectiveness ratio of varenicline compared to bupropion is NOK 78 880 per life year gained, giving a net 

health benefit of 0.042 life years. In the scenario analysis on alternative cost input, all treatments are more 

effective and cost saving (dominant) compared to placebo. Varenicline yields the highest health gains and 

the largest savings". 

Legemidler til røykeavvenning ble effektvurdert av Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten i 2010. 

Det ble referert til dokumentasjon som viste opp til 26 prosent røykfrihet etter ett år med bruk av 

legemiddel versus 10 prosent med placebo (90).  

Beregning av økonomiske gevinster 
Gitt beregningene på årlig samfunnsgevinst på 2-3 milliarder kroner per prosentpoeng nedgang i antall 

røykere: 

12 prosent av befolkningen mellom 16 og 74 år røykte daglig i 2018 (ssb.no) (2), omtrent like mange 

kvinner som menn. Dette tilsvarer om lag om lag 520 000 personer (en beregnet voksen befolkning på 

4,33 mill) (91). En nedgang på 1 prosentpoeng til 11 prosent er en nedgang på ca. 43.300 personer.  

Hvis årlig samfunnsgevinst 2-3 milliarder på 43.300 personer færre røykere så kan årlig gevinst beregnes 

til 46.000-69.000 kroner per person som slutter.  

Hvis vi bruker 65,4 millioner kroner på kombinasjonen av røykesluttmedikasjon og veiledning for 10.000 

personer så kan vi regne på gevinsten avhengig av hvor mange som slutter. 

I det danske prosjektet gjennomførte 72 prosent av deltakerne slutteforløpet og av disse var 70 prosent- 

røykfri ved kursavslutning. Ved 6 måneder var 47 prosent fortsatt røykfrie. Etter seks måneder vil det da 

være ca 3400 personer av 10.000 deltakere. Samfunnsgevinst gitt beregningene over vil da kunne være 

155-235 millioner kroner per år. 

Med et konservativt anslag på at 20 prosent slutter- det vil da være 2000 personer av 10.000 deltakere. 

Samfunnsgevinst beregnet til 90-138 millioner kroner per år.  

Selv med et så forsiktig anslag så beregnes det at samfunnsgevinsten er om lag 1,5-3 ganger høyere per år 

enn kostnaden for behandling på 65,4 millioner kroner (inkl medikasjon og veiledning) 

Dersom 2000 personer slutter og det er en kostnad samlet på 65 millioner kroner blir kostnaden per 

person som slutter 32700 kroner noe som er svært lavt opp mot oppnådd helseeffekt.   

Andre utgifter 
Det er over 450 ansatte i kommuner og frisklivssentrale som har deltatt på Helsedirektoratets kurs i 

tobakksavvenning gjennom de siste årene. Det vil kunne være behov for ytterligere kursing av veiledere 

og Helsedirektoratet står for dette. Deltakerne betaler selv (kommunen) reise og ev opphold, og selve 

kurset er gratis. Pris for hvert kurs hos Helsedirektoratet er ca. 40.000 inkl. lunsj til deltakere (ca 40 

deltakere per kurs)  
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I tillegg bør potensielle veiledere som ikke har kursing i bruk av motiverende intervju, gjennomføre dette. 

De regionale kompetansesentrene på rusfeltet (KoRus) tilbyr grunnopplæring i motiverende intervju 

(MI).  KoRuS har fått støtte fra Helsedirektoratet for å gjennomføre dette. Enkelte universiteter og 

høgskoler tilbyr mer omfattende MI-utdanning.   

Evaluering bør settes til en kompetent institusjon. I Norge har miljøer ved Folkehelseinstituttet gjort slik 

forskning tidligere. Kostnad for en slik evaluering er ukjent, men det bør settes av flere millioner dersom 

det skal gjøres en ordentlig evaluering. Den danske Rygestopbasens opplegg for evaluering kan vurderes 

som et alternativ (se deres registreringsskjemaer i vedlegg 1).  

Administrative kostnader i tillegg til det oppsatte for medikasjon og veiledning bør angis til om 6 millioner 

som kommer i tillegg til de angitte 65,4 millionene for legemidler og veiledning.  

En sentralisert ordning hvor Helfo foretar oppgjør direkte mot apotekene kan i stor grad automatiseres og 

krever lite oppfølging fra Helfos side. 

Utviklingskostnader  
I det danske prosjektet er det utviklet e-læringskurs for Very Brief Advice (VBA) og videre henvisning. 

Eventuelle elektroniske løsninger eller utvikling/videreutvikling av system for meldingsutveksling eller e-

læringsaktiviteter vil gi ekstra kostnader og bør organiseres gjennom et eget prosjekt. Kostnader til dette 

er ikke medregnet i anbefalingene over. Tidsrammen for tiltaket vil være avgjørende for i hvilken grad det 

er mulig å utvikle slike systemer.  

Målet er å gjenbruke etablerte løsninger for oppgjør fra apotek til Helfo, slik at det ikke vil innebære 

vesentlig ekstraarbeid eller merkostnader for apotekene og Helfo/Helsedirektoratet med å utarbeide og 

vedlikeholde løsningen. Tekniske tilpasninger i apotekenes fagsystem, samt Helsedirektoratet/Helfos 

oppgjørssystem består i hovedsak av mindre endringer i kodeverk, noe som medfører beskjedne utgifter 

for både Helsedirektoratet og apotekene. Det kan være aktuelt å kompensere apotekene for merutgifter 

de måtte få som følge av teknisk utvikling og testing av denne. Videre vil utbetalingene fra Helfo til 

apotekene være automatisert, og det legges ikke opp til at Helfo skal ha ansvar for oppfølging eller 

etterkontroll av apotekene. Utgiftene til administrasjon av oppgjørene er derfor begrenset. De totale 

utgiftene for administrasjon og tilpasning av oppgjørsløsningene estimeres til 50.000 kr. 

Å lage en henvisningsknapp i slutta-appen vil også ha en mindre utviklingskostnad (anslått til under 

50.000 kroner)  

Kostnader for brukeren 
Individuell samtale i frisklivssentral er gratis for brukeren. Enkelte frisklivssentraler tar en lav egenandel 

for kursdeltakelse, anslagsvis 200-500 kr. 

For pasienter som ønsker reseptbelagte legemidler så vil de måtte få resept hos fastlegen og må betale 

egenandel hos legen for dette. (Dette vil kunne innebære noe ekstra kostander for Staten dersom 

pasientene har frikort og dette dekkes fra Helfo) 

Dersom pasienter skal kunne delta i prosjektet og primært få slutteoppfølging hos fastlegen kan det 

organiseres slik at pasienten følges opp hos fastlegen i henhold til Retningslinje for røykeavvenning hvor 

det anbefales fire møter. For å få verdikupong kan da tilleggsoppfølging på frisklivssentralen enten ved 

oppmøte eller via telefon være en løsning. Oppfølging hos fastlegen vil innebære egenandel for pasienten 

(eventuelt kostnad via Helfo ved frikort) 

Ikke prissatte verdier 
Vi har i dette arbeidet kun identifisert momenter som er av betydning, men som ikke kan prissettes, men 

vi har ikke rangert disse eller gjort forsøk på kvantifisering.  
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Aktuelle verdier som ikke er prissatt:  

• Ny tilnærming, innovativt, kan øke tiltroen til helsetjenesten og myndighetene som noen ønsker å 
hjelpe 

• Verdighet 

• Oppleve å bli satset på/gi et løft/håndsrekning 

• Anerkjennelse fra samfunnet om at det er vanskelig å slutte å røyke 

• Mestring 

• Mindre stigmatisering 

• Sosial støtte (på frisklivssentralen) 

• Nettverk (via kurs på frisklivssentralen) 

I fokusgruppe på frisklivssentralen ble ønsket om hjelp trukket frem og det fremsto som tydelig at 

brukerne ønsker en hjelpende hånd.  

6. Forutsetninger for vellykket gjennomføring  
Ansvaret for tobakksavvenning må tydeliggjøres i alle deler av helsesektoren. De lovpålagte 

samarbeidsavtalene (jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 6-1 og spesialisthelsetjenesteloven § 2-1 e) skal 

blant annet bidra til samarbeid og gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling mellom 

helseforetak og kommuner (92, 93). 

Rekruttering og samarbeid 
Det danske prosjektet angir følgende suksessfaktorer for samarbeid mellom kommuner og sykehus, og 

dermed rekruttering:  

• Tidlig dialog med representanter fra sykehus 

• Samarbeid på flere organisatoriske nivåer. Forankring på ledernivå.  

• Kommunen informerer om røykesluttilbudet på legekonferanser, sykehusets personalmøter etc., 

samt gir informasjon om "Very Brief Advice" (VBA) og henvisningspraksis  

• Kompetansebygging i VBA, bl.a. gjennom e-læringsprogram og obligatorisk kurs for nyansatte på 

sykehuset 

• Etablering av interkommunale samarbeid om henvisning fra det regionale sykehuset.  

• Elektronisk henvisning fra sykehus til kommune, som så kontakter pasienten innen en uke.  

Metode for rekruttering 
Rekrutteringsinnsatsen i det danske prosjektet er bygget opp om metoden Very Brief Advice (VBA). 

1.Røyker du? 2. Kan jeg få henvise deg?  

I det danske prosjektet er det avtalefestet prosedyre for behandling av henvisning og hvor lang tid det 

skal ta før henvist person kontaktes. Ved besøk til Vejle sygehus ble det angitt at de erfarte at det var 

viktig at pasientene ikke ble kontaktet umiddelbart etter at sykehuset hadde sendt henvisning, slik at 

pasienten rakk å bli utskrevet fra sykehus og lande litt hjemme. Det er likevel av betydning at det 

kommunale tilbudet tar relativt raskt kontakt i etterkant av en henvisning ettersom motivasjon er 

ferskvare og et lengre opphold kan gjøre det vanskeligere å skape en såkalt "sense of urgency", opplevelse 

av at det haster, som kan ha sammenheng med nyoppstått sykdom/henvisning til operasjon eller annet.   

Norsk forening for allmennmedisin trakk frem i workshopen om utredningen i april 2019 at det er behov 

for bedre samarbeid mellom frisklivsentralene og fastlegene. Fastlegene er viktige aktører i 

rekrutteringsarbeidet. At ansatte ved frisklivsentralene besøker ulike legekontorer og informerer om 

tobakksavvenningstilbudet og betydningen av henvisning, vil kunne fremme implementering. Videre vil en 
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etablert elektronisk henvisningsstruktur kunne øke antall henvisninger og forenkle rekrutteringsarbeidet 

ytterligere (6).  

Det anbefales at frisklivssentralene kontakter samarbeidspartnere for å etablere rutiner for henvisning, 

dialog og informasjonsutveksling. Eksempelvis møter og samarbeid med allmennlegeråd, fastleger, 

tannhelsetjenesten, apotek og sykehus. Frisklivssentralene oppfordres til å formalisere samarbeid 

gjennom rutiner og skriftlige avtaler (4). Kommunene og helseforetak har gjennom helse- og 

omsorgstjenesteloven plikt til å inngå samarbeidsavtaler for å bidra til helhetlige tilbud (92). 

Flere kommuner har etablert frisklivssentral gjennom interkommunale samarbeid. Blant kommuner med 

frisklivssentral hadde 43 prosent inngått samarbeid med andre kommuner om tilbud i 2016. 16 prosent 

hadde inngått interkommunalt samarbeid (5). Interkommunale samarbeid gir grunnlag for 

erfaringsutveksling og kvalitetsforbedring. Samtidig kan det gi innbyggere bedre tilgang på tilbud, 

eksempelvis røykesluttveiledning, ved frisklivssentralen. Dette angis også i den danske sluttrapporten som 

en suksessfaktor for rekruttering. 

Oppsummert utviklingsbehov 
- Det er behov for direkte henvisningslinje fra sykehus til røykesluttilbud. ("Et klikk") 

- Det er godt innarbeidet at sykehuset spør om pasienten røyker. Utover dette spørsmålet i 

inntaksjournalen fremstår det som lite systematikk i hva som skjer videre med pasienter som røyker. 

- Samarbeid mellom sykehus og kommuner er formalisert gjennom skriftlige avtaler. Det er potensialet 

når det gjelder praktisk gjennomføring av innholdet i avtalene.  

- Det er behov for å sikre at fastleger og andre aktuelle henvisere har kunnskap om lokale 

røykesluttilbud de kan henvise til. 

- Kommunene må stimuleres til god forankring av lokale røykesluttilbud, for å sikre forutsigbarhet for 

innbyggerne. 

- Helsepersonell i primær- og spesialisthelsetjenesten må få nødvendig opplæring i anerkjent metodikk 

for å avdekke røykevaner og tilby hjelp. 

Opplæring  
Helsedirektoratet bør fortsette å arrangere kurs i tobakksavvenning for ansatte i kommunene; ved 

frisklivssentraler eller i andre aktuelle tjenester.   

I tråd med anbefaling i nasjonal faglig retningslinje for røykeavvenning bør fastleger og annet 

helsepersonell oppfordres til å gjennomføre minimal intervensjon. I Danmark ble det utviklet et e-

læringsprogram "Henvis til rygestop på 30 sekunder – med VBA-metoden", som ble innført som 

obligatorisk kurs til nyansatte på sykehus i Region Midtjylland.  

Henvisning 
Mulighet for en enkel henvisning via Slutta-appen kan være en mulig enkel løsning gjennom å lage en "ta 

meg til frisklivssentral og sjekk om jeg kan få tilskudd til røykesluttmedisiner"-knapp i appen. Denne kan 

lede til kontaktinformasjon til lokalt tilbud hvor man kan sende en enkel mail med telefonnummeret sitt, 

slik at ansatte ved det lokale røykesluttilbudet kan ringe vedkommende opp. Det vil da ikke være 

nødvendig å oppgi noe annen informasjon. I kommuner med frisklivssentral er det etablert 

henvisningsrutiner fra fastlege og andre aktuelle henvisere til frisklivssentralen.  I 2016 ble det henvist 

14 535 personer til frisklivssentralene. 97 prosent av frisklivssentralene mottok henvisninger fra fastlege, 

50 prosent mottok henvisninger fra spesialisthelsetjenesten. 12 753 personer tok direkte kontakt med 

frisklivssentralen (5).  
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Kampanjer 
Massemediekampanjer er og bør fortsatt være en sentral del av det tobakksforebyggende arbeidet. 

Kampanjene skal motivere til røykeslutt, øke bevisstheten om helserisiko ved røyking og fordelene ved å 

slutte. Kampanjer gjør også en viktig jobb i å understøtte andre tiltak som iverksettes for å hindre 

rekruttering, for eksempel ved lovendring. For at holdningskampanjer skal ha effekt, er det viktig å være 

på med jevnt trykk og bredt i både tradisjonelle og sosiale medier, avhengig av målgruppe (45). 

Helseinformasjon går også gjennom andre kanaler, for eksempel skal unge fortsatt nås gjennom skolen.  

Analog TV og radio er viktige kanaler for målgruppen for det nye røykesluttilbudet, dagligrøykerne. Sosiale 

medier, innholdsmarkedsføring, PR og videreformidling via alliansepartnere (som fastlege, frisklivssentral, 

apotek) vil ha en nøkkelrolle i å underbygge den overordnede kommunikasjonen med mer konkret "call to 

actionTV»  og radio er blant de dyreste mediene å produsere innhold til og annonsere i. Sosiale medier er 

mer pragmatisk, men fordi man ikke vet om man treffer målgruppen helt bør man ha nok midler til å 

treffe så bredt at det er stor sannsynlighet for å treffe de fleste, flere ganger. Helsedirektoratet har 

arrangert kurs for kommunalt ansatte i bruk av sosiale medier.  

Én viktig faktor som påvirker sjansen for at en person begynner å handle, er om vedkommende blir 

eksponert for et budskap flere ganger. Dette gitt at budskapet treffer på riktig måte, til rett tid og beveger 

emosjonelt. Alle Helsedirektoratets kampanjer om røykeslutt er innsiktsbasert og testet om treffer i 

målgruppen. Det vil derfor være kostnadseffektivt og treffe bedre dersom det nye røykesluttilbudet 

inkluderes i en overordnet røykeslutt-kampanje som Stopptober. 

Kampanjer er et viktig virkemiddel i implementering av nye tiltak, og helsetjenesten er en bred og 

sammensatt målgruppe som bør få skreddersydd informasjon i alle aktuelle kanaler. For å breie ut et nytt 

røykesluttilbud der helsetjenesten har en sentral rolle, vil det være nyttig å bruke kampanjemetodikk for 

effektiv kommunikasjon. Dette kan gjøres via eksisterende kostnadsfrie kanaler som brev og PR, men vil 

ha større effekt med betalt kommunikasjon. Derfor bør det avsettes midler til å nå helsetjenesten i et eget 

kommunikasjonsløp.   

Spesifikke aktiviteter for å involvere relevante aktører bør iverksettes. Det Norske Råd for Hjerte- og 

Karsykdommer i Nasjonalforeningen for folkehelsen og ulike faggrupper blant flere profesjoner (både i 

Legeforeningen og Sykepleierforbundet) er aktuelle, og disse har f.eks. årlige konferanser og egne 

medlemsblader som er aktuelle informasjons- og involveringskanaler. 

Stopptober 
Tobakkskampanjer kan bidra til å øke motivasjonen til å slutte hos etablerte tobakksbrukere (Meld. st. 

19). Helsedirektoratet lanserte i 2018 Stopptober, en årlig sluttekampanje som oppfordrer alle til å gjøre 

et slutteforsøk i oktober. Dette er en utvidelse av den tidligere Sluttedagen, og er et konsept utviklet av 

Public Health England. STOPPTOBER-konseptet er kunnskapsbasert og bygger på atferdspsykologiske 

prinsipper om sosial læring (kampanjebudskap forsterkes ved å skape en sosial norm og gjøre dem til en 

bevegelse) og atferdsøkonomi (fra "slutt nå" til "bli med på en 28-dagers slutteutfordring"). Ett av 

kampanjens hovedmål er å gjøre gode røykeslutt-hjelpemidler kjent i målgruppen. Stopptober er en del 

av den overordnede kommunikasjonssatsingen "Bare du" som skal gjøre nasjonale råd og verktøy mer 

tilgjengelig for befolkningen. Et minimumsbudsjett for en kampanje som Stopptober er 5 000 000 kroner. 

Fordelen med å inkludere det nye prosjektet i Stopptober er at man kan bruke den oppmerksomheten 

man allerede har til å kommunisere det nye tilbudet. En tilleggskostnad på 100 000 kr til materiell, samt 

100 000 kr til annonsering vil gi god dekning. Dersom det nye tilbudet ikke skal inkluderes i Stopptober, 

men kommuniseres utenom andre kampanjer, krever dette også helt andre budsjetter.  
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For å gjennomføre virkningsfulle holdnings- og kunnskapskampanjer må man gjøre grundig 

målgruppeinnsikt, teste budskap og spisse målgruppen. Et solid innsiktsarbeid som inkluderer 

kampanjeevaluering koster mellom 150 000 og 200 000 kroner.  Det nye røykesluttilbudet bør inkluderes i 

Stopptober-kampanjen, og det bør avsettes midler til å finne gode budskap som treffer i målgruppen 

(innsikt), samt midler til annonsering. Dersom det nye tilbudet skal inkluderes i gjeldende 

kampanjebudsjetter er det en risiko for at det får mindre synlighet og dårligere rekkevidde.  

Utbygging av frisklivs-, lærings- og mestringstilbud 
De kommunale frisklivs-, lærings- og mestringstilbudene er fortsatt under oppbygging og utvikling i norske 

kommuner. Små kommuner er spesielt utsatt. Det er en liten helsetjeneste mål i ressursbruk. I 

gjennomsnitt er det 0,9 årsverk per kommune knyttet til frisklivssentralen. Totalt antall årsverk ved 

frisklivssentralene på landsbasis var 248 årsverk. Dette utgjør 0,01 prosent av det totale antall årsverk 

innen de kommunale helse- og omsorgstjenestene.  Selv om det er flest brukere i de større sentrale 

kommunene/ bydelene, så er det relativt flere brukere i små og mindre sentrale kommuner, innbyggertall 

tatt i betraktning (5). I intervju med representanter fra fylkesmannsembetet kom det frem at tilskudd til 

etablering av frisklivs-, lærings- og mestringstilbud har vært viktig for etablering av tilbud. Det ble videre 

pekt på at tilskuddsforvaltningen er relativt tidkrevende, sett i forhold til summene som blir utbetalt.  Det 

gjelder både forvaltningen i embetet og ute i kommunene. Dette gjør de små kommunene ekstra utsatt. 

Embetet har en oppfatning av at frisklivssentralene fungerer etter hensikten i de kommuner som har 

etablert tilbudet. Viktige aktorer som det pekes på er forankring politisk og administrativt og ute i andre 

tjenester som frisklivssentralene bør samarbeide med (5). 

 

Kriterier for tilskudd til frisklivs-, lærings- og mestringstilbud   

• frisklivs-, lærings- og mestringstilbud, er forankret i kommunale planer  

• det kan gis tilbud om strukturert oppfølging, for eksempel i fysisk aktivitet, kosthold og snus- og 

røykeslutt gjennom individuelle helsesamtaler, veiledning, kurs og gruppetilbud  

• det gis tilbud til alle, enten de har henvisning fra lege eller andre, eller selv tar kontakt  

• tjenesten er basert på tverrfaglig samarbeid  

• ansatte og tilknyttede fagpersoner har relevant kompetanse i forhold til prosjektets målgruppe  

• brukermedvirkning og utnyttelse av likemannsarbeid er ivaretatt i utvikling og gjennomføring (94)  

Forutsetninger for å lykkes  
• Tilskudd til etablering og videreutvikling av frisklivs-, lærings- og mestringstilbud bør beholdes 

slik det er i dag, eller økes. 

• Tilskudd som foreslått i denne utredningen er friske midler som kommer i tillegg til midlene som 

ligger i ordningen i dag.  

• Tilføre friske midler slik at alle kommuner kan etablere/tilby og administrere strukturert støtte til 

røykavvenning (individuelt og/eller gruppe) i kombinasjon med gratis nikotinlegemidler. 

• Friske midler tildeles likt til alle kommuner, uten søknad, slik at det blir minst mulig 

administrasjon.  

• Fylkesmannens ansvar for oppfølging av frisklivs-, lærings- og mestringstilbud går tydelig frem i 

oppdragsbrevet.  

• Stimulere til nye samarbeidsløsninger knyttet til frisklivs-, lærings- og mestringstilbud på tvers av 

kommuner, spesielt i mindre sentrale områder med små kommuner.  

• Stimulere til aktivt bruk av samarbeidsavtalene mellom helseforetak og kommunen for å styrke 

frisklivs-, lærings- og mestringstilbud til innbyggerne. 

Tilskudd til etablering og utvikling av frisklivs-, lærings- og mestringstilbud i kommunene, kap 762 post 60.  
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Nå er det Fylkesmannen som forvalter tilskuddet til etablering og utvikling av kommunale frisklivs- 

lærings- og mestringstilbud. Fra 2020 er det Fylkeskommunen som skal forvalte dette tilskuddet. Arbeidet 

med å tilpasse/endre regelverket vil starte opp i Helsedirektoratet i september 2019 og forslag vil så 

sendes til Helse- og omsorgsdepartementet for godkjenning. Tilpasset regelverk kan forhåpentligvis 

ferdigstilles i november 2019, men det kan komme nye føringer for tilskuddet i utkast til statsbudsjett, og 

da må det også innarbeides i regelverket før godkjenning.  

Totalt beløp til ordningen varierer fra år til år og fastsettes i statsbudsjettet. Vanligvis blir det sendt 

belastningsfullmakt til Fylkesmannen når endelig statsbudsjett foreligger. Mellom foreløpig og endelig 

statsbudsjett setter Helsedirektoratet opp fordeling av midler per fylke etter en fordelingsnøkkel. Noen 

fylkesmenn har lyst ut tilskuddet og oppfordret kommunene til å søke før endelig statsbudsjett foreligger. 

Noen har ventet til etterpå. Utbetalingene pleier å foregå første halvår. Midler til veiledning til 

frisklivssentralene for 2020 kan derfor utbetales første halvår 2020 dersom dette kommer inn i 

fordelingen i statsbudsjettet for 2020.  

Risikofaktorer 
Friskliv, lærings- og mestringstilbudet er fortsatt en sårbar tjeneste med hensyn til personellressurser, og 

dette er særlig tilfellet i små kommuner (5). 

At tilskudd til etablering og utvikling av kommunale frisklivs-, lærings og mestringstilbud reduseres eller at 

tilskuddet opphører. Kan innebære at ikke alle kommuner klarer å organisere/tilby strukturert støtte til 

røykavvenning innenfor helsetjenesten 

Tilpasning av løsning for utlevering av legemidler og økonomisk oppgjør 
Den foreslåtte løsningen hvor man gjenbruker eksisterende direkteoppgjørsløsning mellom apotek og 

Helfo innebærer at det må gjøres noen tilpasninger i systemene i apotek og Helsedirektoratets 

oppgjørsløsning. Løsningen må oppfylle krav til kontroll av at utleveringene fra apotek er korrekte. 

Apotekene må derfor registrere tilstrekkelig informasjon ved hver utlevering som sikrer at det er 

kontrollerbart, gjennom automatisk kontroll ved mottak av oppgjøret (slik det gjøres for andre 

direkteoppgjør av legemidler) og/eller etterkontroll. Den foreslåtte løsningen innebærer at det opprettes 

egne varenumre for utleveringer av røykesluttlegemidler. Det bør opprettes flere varenumre for å kunne 

skille på de ulike kategoriene av legemidler (reseptfrie nikotinpreparater, bupropionpreparater og 

vareniklinpreparater). Apotekene skal benytte de aktuelle varenumrene med riktig beløp ved registrering 

av utleveringer til brukere med verdikupong. Apotekene sender i etterkant oppgjør til Helfo via 

oppgjørssystemet. Apotekene forskutterer dermed utgiftene for å dekke legemiddelkostnaden for 

brukerne i prosjektet. En slik ordning utenom de lovpålagte folketrygd- og RHF-finansieringsordningene vil 

være frivillig for apotekene å delta i. Det vil derfor være en forutsetning for prosjektet at apotekene 

ønsker og bidrar til at en slik ordning kommer på plass. Ordningen medfører lite merarbeid for apotekene, 

og gevinsten er mersalg, særlig av reseptfrie nikotinpreparater. Apotekene har generelt god avanse på 

reseptfrie legemidler, og den foreslåtte ordningen vil dermed kunne gi en økonomisk gevinst for 

apotekene som mer enn forsvarer merarbeidet. Videre vil det være med å bygge opp om apotekenes 

faglige rolle i å sikre korrekt bruk av legemidler. Apotekforeningen har i et tidligere møte uttalt at de er 

positive til et slikt røykesluttprosjekt, og presiserte at det er ønskelig at det benyttes tekniske løsninger 

som i størst mulig grad gjenbruker eksisterende løsninger. 

De tekniske endringene vil nødvendigvis kreve noe tid å få på plass. Det er tidligere gjort lignende 

endringer for å håndtere oppgjør for veiledningstjenester i apotek. Erfaringene fra dette tilsier at det bør 

derfor være mulig å få gjort de nødvendige endringene i apoteksystemene og oppgjørssystemene, samt 

testing av funksjonaliteten, i løpet av noen måneder. 

Utvikling og testing av de tekniske endringene og det praktiske må gjøres i samarbeid med 

Apotekforeningen. 
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Evaluering 
Det foreslåtte tiltaket ved vederlagsfri røykesluttmedisin er forholdsvis omfattende og kostnadskrevende, 

og det taler for en evaluering som kan bidra til å fastslå effekt og kostnadsnytte av tiltaket. Følgeforskning 

og evaluering bør tidlig forankres hos en kunnskaps-/forskningsinstitusjon med kompetanse på denne 

typen velferdstiltak, og med de nødvendige tillatelser for å kunne samle inn og håndtere person- og evt. 

helseopplysninger. Det kan vurderes å gi et slikt evalueringsoppdrag til Folkehelseinstituttet gjennom 

tildelingsbrevet.  

Ved evaluering av røykesluttiltak vil det være behov for å følge deltakerne over en viss periode. Det 

anbefales at frisklivssentralene registrer alle røykesluttdeltakere og hvilken oppfølging de får, både 

samtaler og medikament. For å kunne si noe om langtidseffekt av et røykesluttiltak, bør deltakerne kunne 

kontaktes og besvare spørsmål iallfall 6 måneder etter intervensjonen. Det bør vurderes om det kan 

settes som krav for å delta i prosjektet og få medikamentene vederlagsfritt, at deltakerne godkjenner at 

de kontaktes etter seks måneder. 

I Danmark har man i evalueringen og oppfølging av prosjektet benyttet en eksisterende nasjonal 

røykesluttdatabase (www.rygestopbasen.dk) hvor alle røykesluttforløp registreres. Noe tilsvarende finnes 

ikke i Norge. Det bør vurderes om det er behov for å opprette noe lignende, eller om den danske 

databasen kan benyttes også for norske deltakere.  

Det ble avsatt ca. 1 mill. DKK for evaluering av det opprinnelige prosjektet (2014-2017). Dette tilsvarer om 

lag 1,3 millioner norske kroner. Ettersom tilsvarende registreringssystem som i Danmark ikke er på plass i 

Norge, har vi anbefalt om lag dobbelt så høyt beløp til evaluering her, i alt 2,5 mill. kr.   

Den tekniske løsningen og registreringsskjemaene som Rygestopbasen har er allerede tilpasset et 

røykesluttiltak som ligner det foreslåtte norske tiltaket. Dette kan forenkle datainnsamlingen. Skulle GDPR 

eller annet være til hinder for å legge inn data direkte i den danske databasen, kan det være nødvendig 

med en database registrert i Norge.  

 

Budsjettekniske konsekvenser 
Forslag til fordeling av midlene:  

38 millioner kroner til legemidler foreslås overført til Helsedirektoratet over budsjettpost 714.21 (midlene 

overføres deretter til Helfo i forbindelse med utbetalinger til apotek)  

27,4 millioner kroner til veiledning i frisklivssentraler foreslås distribuert gjennom tilskuddsordningen til 

etablering og utvikling av kommunale frisklivs-, lærings- og mestringstilbud, budsjettpost 762.60 (denne 

posten har vært benyttet så langt. Dersom tilskuddet overføres til fylkeskommunen så kan posten endres) 

Midler til kursing av ansatte i frisklivssentraler, kr 400.000 foreslås overført til Helsedirektoratet over 

budsjettpost 714.21 

Midler til utvikling av "frisklivsknapp" i Slutta-appen, kr 50.000 foreslås overført til Helsedirektoratet over 

budsjettpost 714.21 

Midler til kampanjer for informasjon etc, i alt kr 3,0 millioner foreslås overført til Helsedirektoratet over 

budsjettpost 714.21 

Midler til tilpasning av tekniske løsninger, inkl. administrasjon, av oppgjør for legemidlerutleveringer, i alt 

kr 50.000 foreslås overført til Helsedirektoratet over budsjettpost 714.21. 

Midler til evaluering, 2,5 millioner kroner (eller beløp nærmere anslått av valgt evaluator) anbefales 

overført til kompetent evalueringsinstans – vi kan ikke angi budsjettpost ettersom evaluator ikke er valgt. 

Folkehelseinstituttet har miljøer som kan gjøre slike evalueringer, men de er ikke konsultert om dette 

konkrete arbeidet.  
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Dersom det er ønskelig at prosjektet går over tre år, kan midlene, bortsett fra utviklingskostnadene for 

tekniske løsninger (kr.100.000) fordeles over perioden.  
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Vedlegg  
 

Vedlegg 1: Den danske Rygestopbasens skjemaer for registrering og oppfølging  

 



43 
 

 



44 
 

 

 



45 
 



46 
 

 



47 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



48 
 

Vedlegg 2: Kostnadsanslag for anbefalt bruk av nikotinlegemidler 
(kombinasjonsbehandling 12 uker)   
 

Kombinasjonsbehandling: Se anbefalinger i Felleskatalogen.no (26).  

 

Sterk avhengige/flere sigaretter enn 20 per dag. Nikotinplaster. 

Trinn 1 – et 21 mg-plaster (24 timer) hver dag i 3–4 uker 

Pris 21 mg plaster 21 stk: 620,-  

Pris 21 mg. Plaster 7 stk: 250,-   

4 uker med 21 mg- plaster = 870 kr  

 

Trinn 2 – et 14 mg-plaster (24 timer) hver dag i 3–4 uker 

Pris 14. mg. 21 stk: 620,- 

Pris 14 mg. 7 stk: 250,- 

4 uker med 14 mg- plaster: 870 kr 

 

Trinn 3 – et 7 mg-plaster (24 timer) hver dag i 3–4 uker 

Pris 7 mg. 7 stk.: 240,-    

4 uker med 7 mg. plaster: 960 kr 

Pris 12 uker med nikotinplaster: 2 700 

 

Sterk avhengige/flere sigaretter enn 20 per dag. Nikotintyggegummi. 

2 mg. tyggegummi, 204 stk.: 440 kr x 2 = 880 kr 

(408 / 6 per dag = 68 dager) 

2 mg. tyggegummi, 96 stk.: 250 kr 

(96 / 6 per dag = 16 dager) 

Pris 12 uker med nikotintyggegummi (84 dager): 1 130 kr  

Pris 12 uker kombinasjonsbehandling tyggegummi + plaster: 3 830 kr  

 

En måneds behandling med kombinasjonsbehandling tyggegummi + plaster: 870 kr + 2x250 kr (to 

pk 96 2 mg tyggegummi) = 1370 kr 
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Vedlegg 3: Kommuner med frisklivssentral 
 

Oppdatert tabell for 2018 fra Trond Ekornes, SSB: 
 

Befolkning over 18 år Befolkning i alt Andel av befolkning 

over 18 år 

Andel av 

befolkning i 

alt 

Alle kommunar 4 205 704 5 328 212 100 100 

Kommunar med frisklivssentral 3 538 694 4 480 513 84 84 

Kommunar utan frisklivssentral 667 010 847 699 16 16 

84 prosent av befolkninga i alt og over 18 år var busette i kommunar med FLS i 2018. Dette er ein auke på 

eitt prosentpoeng samanlikna med i 2017.  
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