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Folketingets Sundheds- og Forebyggelsesudvalg har den 20. december 2013
stillet følgende spørgsmål nr. 714 (Alm. del) til ministeren for sundhed og fore-
byggelse, som hermed besvares. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Liselott 
Blixt (DF).

Spørgsmål nr. 714:
”Er der efter ministeren mening en grænse for, hvad man kan ringe borgerne 
uopfordret op for at spørge om?”

Svar:
Det er velkendt, at rygning er den livsstilsfaktor, der har størst negativ indfly-
delse på vores sundhed, og at der hvert år er op til 14.000 dødsfald, der er re-
lateret til rygning. Samtidig er rygning den væsentligste faktor til at forklare den 
voksende ulighed i sundhed. Der er cirka tre til fire gange så mange storrygere 
blandt de kortest uddannede som blandt de længst uddannede. Mindst halvde-
len af alle storrygere dør af en sygdom, der er forårsaget af rygning og i gen-
nemsnit lever storrygere 8 til 10 år kortere end en, der aldrig har røget. 

Mere end halvdelen af dem, der ryger, vil gerne holde op med at ryge, og som
minister for sundhed og forebyggelse mener jeg, det er vigtigt, at vi giver en 
håndsrækning til alle, der ønsker at holde op. Det gælder også i forhold til de 
rygere, der ikke selv opsøger de eksisterende gratis rygestoptilbud, men som 
også ønsker hjælp til at stoppe. 

Som bekendt indgik regeringen i april 2012 en aftale med Enhedslisten om en 
styrket forebyggelsesindsats på tobaksområdet og om rygestop, hvor vi blandt 
andet sætter fokus på at give de rygere, der gerne vil stoppe med at ryge, en 
hjælpende hånd. Regeringen og Enhedslisten var - på baggrund af anbefalin-
ger fra Sundhedsstyrelsen - blandt andet enige om at udvide åbningstiden for 
den gratis landsdækkende telefonrådgivning Stoplinien og om at understøtte 
samarbejdet mellem Stoplinien og kommunerne. 

Jeg kan forstå, at med den korte spørgeguide, som rådgiverne fra Stoplinien 
anvender i de 10 kommuner, som Stoplinien har indledt samarbejde med om 
opsøgende rekruttering i udvalgte boligområder, spørges der til, om borgeren 
ryger, om borgeren har lyst til at høre om de gratis rygestoptilbud, der findes i 
nærmiljøet, og om borgeren er interesseret i at blive tilmeldt ét eller flere af til-
buddene. Det er selvsagt afgørende, at denne kontakt altid sker i respekt for 
den enkelte borger og med udgangspunkt i den enkeltes ønsker, ressourcer 
og motivation. Det er også helt centralt i Stopliniens henvendelsesform.
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Afslutningsvist kan jeg oplyse, at Stoplinien i samarbejde med en række kom-
muner flere gange siden 2005 telefonisk har kontaktet borgere i udvalgte bo-
ligområder med henblik på opsøgende rekruttering med gode resultater. Som 
jeg er oplyst, viser erfaringerne herfra, at cirka 3 ud af 4 rygere, der kontaktes, 
siger ja til at blive ringet op igen på et senere tidspunkt, og at cirka 20 procent 
af rygerne har tilmeldt sig et kommunalt rygestopkursus eller har sagt ja til en 
rådgivningssamtale fra Stoplinien. 

Der er med det aktuelle samarbejde mellem Stoplinien og de 10 kommuner 
om opsøgende rekruttering således ikke tale om, at der betrædes nye stier i 
forebyggelsesindsatsen på tobaksområdet. 

Med venlig hilsen

Astrid Krag      /      Brit Borum Madsen


