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Begreb 
Notation 
Generel definition 
Kommentar 
Kommentar eller begrundelse for ændringer
Ændringsforslag
fund vedr. helbredsrelateret adfærd 
1 
fund vedr. adfærd der har at gøre med en persons helbred 
Begrebet er lånt fra SNOMED CT og anvendes alene som overbegreb for de begreber, der har med fund vedrørende helbredsrelateret adfærd at gøre – her om tobaks- og nikotinprodukter. 


ønske om tobaks- og nikotinstop;
rygestopønske 
1.1 
ønske som en person har om at holde op med at anvende tobaks- og nikotinprodukt 
Rygeafvænning kan fx være rygestop-kursus og brug af medicinske hjælpemidler eller en kombination af disse. 


ønske om rådgivning om tobaks- og nikotinstop 
1.2 
ønske som en person har om at modtage rådgivning om afvænning fra tobaks- og nikotinprodukt 
Afvænningen kan fx være ryge-stop-kursus, individuel rådgivning, online-rådgivning og brug af medicinske hjælpemidler eller en kombination af disse. 


fund vedr. brug af og udsættelse for tobak 
1.3 
fund vedrørende helbredsrelateret adfærd der har at gøre med tobak 
Begrebet er lånt fra SNOMED CT og anvendes alene som overbegreb for de begreber, der har at gøre med den del af den helbredsrelaterede adfærd, der har at gøre med tobak.

Kodeforslag
SNOMED CT 365980008 | fund vedr. brug af og udsættelse for tobak (klinisk fund) | 


passiv ryger 
1.3.1 
fund vedr. brug af og udsættelse for tobak hos en person der udsættes for tobaksrøg uanset om personen selv har et aktivt røgtobaksforbrug 
Man er udsat for passiv rygning, når man opholder sig i et rum/en bolig/en bil, hvor der bliver røget, mens man er tilstede, eller hvor der lugter af tobaksrøg. Man er også udsat, hvis man opholder sig et sted udendørs fx på en cafe, et busstoppested m.m., hvor man kan lugte tobaksrøg. 


ikkeryger 
1.3.2 
fund vedr. brug af og udsættelse for tobak hos en person der ikke aktuelt har et forbrug af røgtobak 
 


aldrig ryger 
1.3.2.1 
ikkeryger der på intet tidspunkt i sit liv har været ryger 
 


tidligere ryger;
eksryger 
1.3.2.2 
ikkeryger der har været ryger 
 


tobaksbruger;
bruger af tobak 
1.3.3 
fund vedr. brug af og udsættelse for tobak hos en person, der har et aktivt forbrug af tobak 
 


ryger 
1.3.3.1 
tobaksbruger der har et forbrug af røgtobak 
 


daglig ryger 
1.3.3.1.1 
ryger der anvender røgtobak hver dag 
 


lejlighedsvis ryger 
1.3.3.1.2 
ryger der anvender røgtobak men ikke hver dag 
 


ugentlig ryger 
1.3.3.1.2.1 
lejlighedsvis ryger der anvender røgtobak ugentligt men ikke hver dag 
 


månedlig ryger;
sjældnere ryger 
1.3.3.1.2.2 
lejlighedsvis ryger der anvender røgtobak månedligt men ikke hver uge 
 


vandpiberyger 
1.3.3.1.3 
ryger der ryger vandpibe 
 


ryger af opvarmet tobak 
1.3.3.1.4 
ryger der anvender opvarmet tobak 
 


bruger af røgfri tobak 
1.3.3.2 
tobaksbruger der anvender et tobaksprodukt, der anbringes inde i mund eller næse 
Røgfri tobak er fx tyggetobak, snus, skrå, tobakspastiller – til brug inde i munden og næsesnus, snuff, tobakspulver – til brug i næsen.

Tyggetobak er groftskåret og forarbejdet, så det kan tåle at blive tygget på, mens snus er pulveriseret tobak.

Bemærk, at nikotinposer ikke er tobak og dermed heller ikke røgfri tobak. 


daglig bruger af røgfri tobak 
1.3.3.2.1 
bruger af røgfri tobak der anvender den røgfri tobak hver dag 
 


lejlighedsvis bruger af røgfri tobak 
1.3.3.2.2 
bruger af røgfri tobak der anvender røgfri tobak men ikke hver dag 
 


ugentlig bruger af røgfri tobak 
1.3.3.2.2.1 
lejlighedsvis bruger af røgfri tobak der anvender røgfri tobak ugentligt men ikke hver dag 
 


månedlig bruger af røgfri tobak 
1.3.3.2.2.2 
lejlighedsvis bruger af røgfri tobak der anvender røgfri tobak månedligt men ikke hver uge 
 


fund vedr. brug af stof 
1.4 
fund vedrørende helbredsrelateret adfærd der vedrører brug af et indholdsstof 
Begrebet er lånt fra SNOMED CT og anvendes alene som overbegreb for de begreber, der har at gøre med den del af den helbredsrelaterede adfærd, der har at gøre med brug af produkter, der indeholder andre typer indholdsstoffer end tobak.

Kodeforslag
SNOMED CT 409069009 | fund vedr. brug af stof (klinisk fund) | 


bruger af nikotinprodukt 
1.4.1 
fund vedr. brug af stof hos en bruger af et produkt der indeholder nikotin, men ikke er et tobaksprodukt 
Nikotinprodukter er både godkendte lægemidler som nikotintyggegummi, nikotinplaster, nikotinsugetablet, nikotinspray, e-væske med nikotin og ikkegodkendte som nikotinposer. 


bruger af ikke-godkendt nikotinprodukt 
1.4.1.1 
bruger af nikotinprodukt der ikke er godkendt som rygestopmedicin 
Der er tale om produkter med nikotin, der ikke indeholder tobak, ikke er elektroniske cigaretter og ikke er godkendte lægemidler (af Lægemiddelstyrelsen eller European Medicines Agency). Disse tobakssurrogater omfatter fx såkaldte nikotinposer eller ”pouches” med indhold af nikotin. 


bruger af godkendt nikotinprodukt 
1.4.1.2 
bruger af nikotinprodukt der er godkendt som rygestopmedicin af Lægemiddelstyrelsen eller European Medicines Agency 
 


e-cigaretbruger;
damper (frarådet term)
1.4.2 
fund vedr. brug af stof hos en person der anvender e-cigaret 
 


daglig e-cigaretbruger 
1.4.2.1 
e-cigaretbruger der anvender e-cigaret hver dag 
 


lejlighedsvis e-cigaretbruger 
1.4.2.2 
e-cigaretbruger der anvender e-cigaret men ikke hver dag 
 


ugentlig e-cigaretbruger 
1.4.2.2.1 
lejlighedsvis e-cigaretbruger der anvender e-cigaret ugentligt men ikke hver dag 
 


månedlig e-cigaretbruger 
1.4.2.2.2 
lejlighedsvis e-cigaretbruger der anvender e-cigaret månedligt men ikke hver uge 
 


ikke-e-cigaretbruger 
1.4.3 
fund vedr. brug af stof hos en person der ikke aktuelt bruger e-cigaret 
 


aldrig e-cigaretbruger 
1.4.3.1 
ikke e-cigaretbruger der på intet tidspunkt i sit liv har været e-cigaretbruger 
 


tidligere e-cigaretbruger 
1.4.3.2 
fund vedr. helbredsrelateret adfærd hos en person der har anvendt e-cigaret, men som ikke gør det længere 
 


ukendt brug;
brug ikke undersøgt 
1.5 
fund vedr. brug af stof hos en person hvis forbrug ikke er bestemt 
 


ikke oplyst brug 
1.5.1 
ukendt brug hvor en kilde ikke har oplyst sit forbrug 
 


tobaks- og nikotinafvænning;
tobaksafvænning; nikotinafvænning; rygeafvænning; rygestopvejledning; rygestoprådgivning; rygeafvænningstilbud; rygestopforløb; rygestoptilbud 
2 
sundhedsaktivitet hvor en uddannet professionel rygestoprådgiver gennem kvalitetssikret rådgivning og behandling støtter en patient eller borger med henblik på at ophøre med at anvende tobak eller nikotinprodukt 
Tobaks- og nikotinafvænning kan være i form af fx intensive og ikke-intensive (kortere) programmer ud fra internationale standarder og om face-to-face og fx app-støttede programmer. 


nikotinprodukt 
3 
produkt der har et indhold af nikotin-alkaloid, bortset fra tobak 
Nikotinprodukter er både godkendte lægemidler som fx nikotintyggegummi, nikotinplaster, nikotinsugetablet, nikotinspray, e-væske med nikotin og ikke-godkendte som fx nikotinposer. 


tobakssurrogat 
3.1 
nikotinprodukt der ikke er en e-cigaret, ikke er et tobaksprodukt og ikke et godkendt lægemiddel 
Hvad der er et tobakssurrogat er bestemt i Bekendtgørelse om mærkning og sundhedsadvarsler på tobakssurrogater, BEK nr. 462 af 18/03/2021. 


rygestatus 
4 
status der beskriver en persons forbrug af røgtobak 
For viden om omfanget af forbrug se begrebet pakkeår. 


tobaks- og nikotinstoppræparat;
tobaks- og nikotinstopmiddel 
5 
lægemiddel der forbedrer muligheden for at ophøre med at anvende tobaks- og nikotinprodukter 
 


antal nikotinprodukter pr. tidsenhed 
6 
forbrug af et nikotinprodukt opgivet i antal stk. der anvendes af en bruger inden for en valgt tidsenhed 
 


e-væske;
væske til elektronisk cigaret; e-juice 
7 
væske der findes i en beholder i en e-cigaret 
E-væske indeholder ofte propylenglykol (PG) og glycerol/glycerin (VG), der giver aerosol og væsken kan indeholde smagsstoffer og/eller nikotin. 


e-væske med nikotin 
7.1 
e-væske der har et indhold af nikotin 
 


e-væske uden nikotin 
7.2 
e-væske der ikke har et indhold af nikotin 
 


antal tobaksprodukt pr. tidsenhed 
8 
forbrug af et tobaksprodukt opgivet i antal enheder der anvendes af en bruger inden for en valgt tidsenhed 
En enhed kan være stk. eller gram. Tidsenhed kan være fx uge, dag osv.

Fx 30 stk. cigaretter pr. dag, 20 stk. tyggetobak pr. uge, 10 g. pibetobak pr. uge. 


tobaksprodukt 
9 
produkt der indeholder dele af blade fra tobaksplanten 
Tobak indeholder bl.a. tjære og nikotin, men begrebet nikotinprodukt har en særlig betydning – se dette. 


røgtobak 
9.1 
tobaksprodukt der anvendes ved rygning 
 


røgfri tobak 
9.2 
tobaksprodukt der anvendes ved anbringelse inde i mund eller næse 
Røgfri tobak er fx tyggetobak, snus, skrå, tobakspastiller – til brug inde i munden og næsesnus, snuff, tobakspulver – til brug i næsen.

Tyggetobak er groftskåret og forarbejdet, så det kan tåle at blive tygget på, mens snus er pulveriseret tobak.

Bemærk, at nikotinposer ikke er tobak og dermed heller ikke røgfri tobak. 


tobaksforbrug 
10 
brug af enhver form for tobak 
 


forbrug af røgtobak 
10.1 
tobaksforbrug hvor en ryger anvender røgtobak 
Begrebet er modelleret over SNOMED CT-begrebet Begrebs ID: 266918002, forbrug af røgtobak. 


pakkeår;
antal år daglig rygning 
10.1.1 
forbrug af røgtobak angivet i antal år hvori en person har røget en tobaksmængde svarende til 20 cigaretter eller 20 g. røgtobak daglig 
Pakkeår = tobaksforbrug svarende til antal cigaretter per dag/20 x antal rygeår. 


forbrug af røgfri tobak 
10.2 
tobaksforbrug hvor en bruger anvender røgfri tobak 
 


forbrug af røgfri tobak pr. tidsenhed 
10.2.1 
mængde af røgfri tobak der anvendes af en bruger inden for en valg tidsenhed 
Tidsenhed kan være fx uge, dag osv. 


forbrug af e-væske pr. tidsenhed;
forbrug af e-cigaretvæske 
11 
mængde af e-cigaretvæske der anvendes af en e-cigaretbruger pr. tidsenhed 
Tidsenhed kan være fx uge, dag osv. 


nikotinindtag via e-væske pr. tidsenhed 
11.1 
forbrug af e-væske pr. tidsenhed opgivet i milligram nikotin pr. milliliter 
Tidsenhed kan være fx uge, dag osv. 


antal nikotinholdige ampuller pr. tidsenhed;
antal nikotinholdige beholdere 
11.2 
forbrug af e-væske pr. tidsenhed opgivet i ampuller der indeholder nikotin 
Tidsenhed kan være fx uge, dag osv. 




