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22. september 2022 

 

Kursusrapporten giver bl.a. mulighed for at se, hvordan kurserne er fordelt på fx målgruppe, type af 
rygestoptilbud, metode samt gennemsnit af kursusstørrelse og -varighed. STOPbasens kursusrapport er 
sammentællinger af svar fra registreringsskemaer. 

En kursusrapport trækkes i STOPbasens tastselv-miljø under fanen ’Rapporter’, hvor det er muligt at vælge 
en specifik tidsperiode, type af rygestoptilbud og arena. Kun brugerprofiler, der er enhedsansvarlige, har 
mulighed for at trække rapporter.  

Nedenfor ses et eksempel på en kursusrapport med en specifik tidsperiode: 01-01-2016 – 31-12-2016. I det 
følgende vil kursusrapporten blive gennemgået med udgangspunkt i dette eksempel.  

 

 

 

 

 

 

Afholdte rygestopkurser I alt Forklaring 
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 I alt % Det samlede antal kurser for enheden inden for de valgte datafiltre. 

Antal kurser 82 100 

Type af rygestoptilbud 

Individuelt forløb 52 63,4 Det samlede antal kurser fordelt på type af rygestoptilbud. Spørgsmål 8a på 
registreringsskemaet.  

For samtlige tabeller er procentandelen udregnet ud fra det samlede antal 
kurser. Fx ’Individuelle forløb’: 52/82 = 63,4 %  

Gruppeforløb 30 36,6 

Andet (anfør): 0 0 

Ubesvaret 0 0 

Metode 

Standardforløb 62 75,6 Det samlede antal kurser fordelt på metode. Spørgsmål 8b på 
registreringsskemaet.  

Procentandelen er udregnet ud fra det samlede antal kurser. Fx 
’Standardforløb’: 62/82 = 75,6 % 

Kom & Kvit 19 23,2 

Akupunktur 0 0 

Zoneterapi 0 0 

Forebyggelsessamtale 0 0 

Andet: 1 1,2 

Xhale 0 0 

Ubesvaret 0 0 

Supplerende kontakt 

Nej 30 34,1 Det samlede antal besvarelser fordelt på anvendelse af supplerende former 
for kontakt. Spørgsmål 8c på registreringsskemaet.  

For dette spørgsmål er det muligt at markere flere svar på 
registreringsskemaet, og derfor vil der ofte være flere sammenlagte svar for 
dette spørgsmål end det samlede antal kurser for enheden.  

Hvis man sammenlægger dette eksempels svar for supplerende kontakt, er 
der 88 svar. Procentsatsen beregnes derfor ud fra dette tal. Fx ’Nej’: 30/88 = 
34,1 % 

Ja – brev eller e-mail 1 1,1 

Ja- SMS 24 27,3 

Ja – personlig telefonisk henvendelse 33 37,5 

Ja – IVR (Interactive Voice Response) 0 0 

Ja – andet:  0 0 

Ubesvaret 0 0 

DK: Tabel 1 

 

Deltagere I alt Forklaring 

Registreret 165 Spørgsmål 10 på registreringsskemaet.  

‘Registreret’ er det samlede antal deltagere, der er tilmeldt et kursus på forhånd.  

‘Deltaget’ er det samlede antal deltagere, der reelt har mødt op og været med på kurset (uanset om de 
vælger at udfylde et basisskema eller ej).  

Deltaget 156 

DK: Tabel 2 

 

 

 

 

Målgruppe I alt Forklaring 
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 I alt % Det samlede antal kurser fordelt på målgruppe, baseret spørgsmål 7 på 
registreringsskemaet.  

Procentandelen er udregnet ud fra det samlede antal kurser. Fx ’Kun 
patienter (+pårørende): 2/82 = 2,4 % 

Kun patienter (+ pårørende) 2 2,4 

Kun ansatte (arbejdspladstilbud) 2 2,4 

Almindelige borgere 75 91,5 

Blandet 0 0 

Kun gravide (+ partner) 2 2,4 

Andet (anfør) 1 1,2 

DK: Tabel 3 

Er der planlagt tilbagefaldsforebyg-
gelse efter kursets afslutning? 

I alt Forklaring 

 I alt % Det samlede antal kurser fordelt på anvendelse af tilbagefaldforebyggelse 
efter kursets afslutning. Spørgsmål 9 på registreringsskemaet.  

Procentandelen er udregnet ud fra det samlede antal kurser. Fx ’Nej’: 76/82 
= 92,7 % 

Nej 76 92,7 

Ja – per brev 0 0 

Ja – telefonisk 2 2,4 

Ja – møde 2 2,4 

Ja – andet: 2 2,4 

DK: Tabel 4 

Kursusstørrelse og -varighed I alt Forklaring 

 Gennemsnit 25 % Fraktil 75 % Fraktil Gennemsnit, 25- og 75 % fraktiler er beregnet for 
holdstørrelse, antal afholdte møder og kursets 
totale længde (i timer). Tallene er beregnet ud 
fra spørgsmål 10-12 på registreringsskemaet for 
alle kurser. 

25 % fraktilen er det tal, som 25 % af 
observationerne er mindre end. 75 % fraktilen er 
det tal, som 75 % af observationerne er mindre 
end. Fx er 25 % kvartilen for antal afholdte 
møder på 3 møder – dvs. 25 % af kurserne har 
haft mindre end 3 møder, og 75 % af kurserne 
har haft mindre end 6 møder.  

75 % kvartilen for kursets totale længde i timer er 
5 timer – dvs. 75 % af kurserne har en total 
længde på mindre end 5 timer, og 25 % af 
kurserne har samlet varet mindre end 2 timer. 

Holdstørrelse 2,5 1 1 

Antal afholdte møder 4,5 3 6 

Kursets totale længde (i timer) 3,8 2 5 

DK: Tabel 5 

 

 

 

 

 

Brug af produkter til at stoppe med 
at ryge 

I alt Forklaring Bemærk, at spørgsmål 
13 og 14 bevares på 
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 I alt %  basisskemaet for hver 
enkelt deltager pr. 
01.07.2017. 

Vi arbejder på at 
opdatere 
deltagerrapporten, så 
oplysningerne 
fremefter kan findes 
der.  

Ja nikotinerstatning  

Nej 21 25,6 Det samlede antal kurser fordelt på udlevering af 
nikotinerstatning. Spørgsmål 13 på 
registreringsskemaet. 
 
Procentandelen er udregnet ud fra det samlede 
antal kurser. Fx ’Nej’: 21/82 = 25,6 % 

Nogle prøver 0 0 

Ugentligt 48 58,5 

Andet 0 0 

Ubesvaret 13 15,9 

Gratis Vareniclin  

Nej 21 25,6 Det samlede antal kurser fordelt på udlevering af 
vareniclin. Spørgsmål 13 på 
registreringsskemaet.  
 

Procentandelen er udregnet ud fra det samlede 
antal kurser. Fx ’Nej’: 21/82 = 25,6 % 

Nogle prøver 0 0 

Ugentligt 1 1,2 

Andet  0 0 

Ubesvaret 60 73,2 

Gratis Bupropion  

Nej 21 25,6 Det samlede antal kurser fordelt på udlevering af 
bupropion. Spørgsmål 13 på 
registreringsskemaet. 
 

Procentandelen er udregnet ud fra det samlede 
antal kurser. Fx ’Ubesvaret’: 61/82 = 74,4 % 

Nogle prøver 0 0 

Ugentligt 0 0 

Andet  0 0 

Ubesvaret 61 74,4 

Anden gratis erstatning  

Nej 21 25,6 Det samlede antal kurser fordelt på udlevering af 
anden gratis erstatning af 
rygetrangsreducerende medicin. Spørgsmål 13 
på registreringsskemaet. 

 
Procentandelen er udregnet ud fra det samlede 
antal kurser. Fx ’Ugentligt’: 12/82 = 14,6 % 

Nogle prøver 0 0 

Ugentligt 12 14,6 

Andet  0 0 

Ubesvaret 49 59,8 

DK: Tabel 6 

 

 

 

 

 

 

 

Kursusafgift I alt Forklaring Bemærk, at spørgsmål 
13 og 14 bevares på 
basisskemaet for hver 
enkelt deltager pr. 
01.07.2017.  

 Beløb % DKK 
gnsn. 

25% 
Fraktil 

75% 
Fraktil 

Kursusafgift for deltagere, gennemsnit for 
betaling, samt 25- og 75 % fraktil (se forklaring 
ud fra tabel 5 for definition af 25- og 75 % 

Betalt 0 0 0 0 0 
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fraktiler). Baseret på spørgsmål 14 på 
registreringsskemaet.  

Hvis deltagerne ikke selv betaler for kurserne, vil 
svarene i denne tabel være 0. 

Vi arbejder på at 
opdatere 
deltagerrapporten, så 
oplysningerne 
fremefter kan findes 
der. 

DK: Tabel 7 

 


