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Vi har programmert inn en 
av veilederne fra 
Røyketelefonen i Endre



Fra røyketelefonen til Endre

Hva var de typiske temaene, samtalene, brukerne, brukerresponsene, og de 
vanligste variantene av de ulike samtalene?

Terapeutiske verktøy fra ‘motiverende intervju’ (MI)

Hvordan kan disse samtalene og terapeutiske verktøyene gjenskapes digitalt, 
og skreddersys til hver enkelt bruker?



Web-app
Tilpasset mobil
SMS (toveis)

30+ interaktive og individuelt tilpassede økter 
"veiledningssamtaler"
Lagd for å bli oppfattet som en samtalepartner
Forberedelsesfase & oppfølgingsfase (11 + 30)
Daglig økter de første 2-3 ukene (men tilpasser 
seg lavfrekvent bruk)
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PC:                  24%

Nettbrett:            7% 

Mobil: 68%

Antall pålogginger per enhetstype:

Fullførte økter
gj. snitt [observert "bredde"]

Alle programstartere:    10 [0-30]

Kun sluttere:            17 [3-30]

De røykfrie v/1mnd:      19 [3-28]











Behandlingsrasjonalet

Endre simulerer støtte av:
1. Arbeidsallianse
2. Internalisering av motivasjon
3. Håndtering av glipp/sprekk

Intervention mapping: 
Matrise med endringsmål 

målatferd X determinanter 



Hva er det i den svarte boksen?
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Kan vi åpne den svarte boksen?

• Eksperimentelle studier (RCT)
• Teste et glippregime

• Epost vs SMS, forhandle sluttedato

• Arbeidsallianse → atferdsendring?

• Kvalitative studier
• Relasjonen mellom bruker og program (arbeidsallianse) 

• Betydning for endringsprosesser

• To typer respons: 
• Levendegjøring

• Tingliggjøring 

• Endringsrom

• Semi-sosial relasjon



Rekruttering / utvalg

• Rekruttering fra høst 2017 (tom 2019)
• 126 stykker har lagt igjen epost og tlf nr men ikke fullført spørreskjema

• 48 stykker har samtykket men ikke startet programmet (enda?)

• 332 stykker har startet behandlingen

Per 10/10-2018

24% NAV
55% ansatt i jobb
8% selvstendig 
næringsdrivende
5% alderspensjonist
3% student
2% hjemmeværende

10% grunnskole
43% videregående
36% lavere grad
11% høyere grad

78% kvinner
47 år [20-77]
15 sig/dag
91% innen en time 
85% startet før tjue år



Halvparten slutter og halvparten av 
disse igjen forblir røykfrie

Per 10/10-2018

• Av de 332 som startet programmet:
• 145 falt fra før ferdig med forberedelsesfasen

• 187 fullførte forberedelsesfasen
• 31 svarte at de IKKE hadde initiert slutteforsøk

• 156 svarte at de hadde sluttet
• 114 deltagere har blitt spurt om røykestatus én måned etter sluttedato

• 114 av de 156 som etter forberedelsesfasen bekreftet å ha sluttet

• De resterende 42 er fremdeles i oppfølgingsfasen

• Røykestatus blant de 114
• 46% røykfrie

• 36% røyker

• 18% ikke svart

selvrapportert 
7 dagers punktprevalens 

web-skjema

→  dvs initiert et slutteforsøk



Fremover

• Fullføre utprøving, ut 2019(?)
• Norge og Tsjekkia

• Endre skal kunne håndtere flere typer endring:
• Snus, alkohol, andre substanser, spillavhengighet, mosjon, kosthold, m.m.

• Folkehelseproblemene +

• Ta i bruk maskinlæring (kunstig intelligens)



Prøve Endre?

PÅMELDING/UTPRØVING

Røykere kan gå inn på:

tilendre.no/f
Beslutningstakere/helsepersonell sender epost til:

post@tilendre.no (oppgi mobil nr.)


