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22. september 2022 

 

Deltagerrapporten giver bl.a. mulighed for at se, hvordan deltagerne er fordelt på fx alder, hvor mange år 
deltageren har røget, dagligt forbrug af tobak, hvem der har opfordret til rygeophør mm. STOPbasens 
deltagerrapport er sammentællinger af svar fra basisskemaer og opfølgningsskemaer. 

En deltagerrapport trækkes i STOPbasens tastselv-miljø under fanen ’Rapporter’, hvor det er muligt at 
vælge en specifik tidsperiode, alder, køn, erhvervsmæssig status og andre datafiltre. Kun brugerprofiler, der 
er enhedsansvarlige, har mulighed for at trække rapporter.  

Nedenfor ses et eksempel på en deltagerrapport med en specifik tidsperiode: 01-01-2016 – 31-12-2016 og 
deltagere i aldre mellem 30-60 år. 

I det følgende vil deltagerrapporten blive gennemgået med udgangspunkt i dette eksempel.  
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 I alt Forklaring 

 I alt % Det samlede antal indsendte basisskemaer for enheden inden for de valgte 
datafiltre.  

En deltager har gennemført et kursus ved deltagelse af minimum 75 % af de 
planlagte mødegange. På et ’Kom & Kvit’ forløb skal en deltager være fremmødt 
mindst 4 gange, for at deltagelsen registreres som gennemført. Procentandelen af 
deltagere, der har gennemført et kursus kaldes også indikator 1, jvf. STOPbasens 5 
kvalitetsmål. 

Indsendte basisskemaer 101 100 

Har gennemført kursus 68 67,3  

DK: Tabel 1 

 I alt Forklaring 

 Gennemsnit 25% Fraktil 75% Fraktil Gennemsnit, 25- og 75 % fraktiler er udregnet for alder, 
antal år røget, fagerströms score og antal pakkeår. 

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 75 % kvartilen for 
antal år røget på 40 år – dvs. 75 % af deltagerne har røget 
mindre end 40 år og 25 % har røget mere end 40 år. 

25 % fraktilen for alder er 43 år – dvs. 25 % af deltagerne er 
yngre end 43 år og 75 % er ældre end 43 år.  

Fagerströms score er et udtryk for nikotinafhængighed på en 
skala fra 0-10, hvor 0 er lavest og 10 er højest. Scoren er 
baseret på spørgsmål 5a-f på basisskemaet. 

1 pakkeår svarer til 1 år med et dagligt forbrug af 20 gram 
tobak. 1 pakkeår beregnes således: (dagligt forbrug x antal 
år røget)/20 

Alder 47,9 43 53 

År røget 30,3 24 40 

Fagerströms score 6,0 5 7 

Antal pakkeår 28,9 16 40 

DK: Tabel 2 

Dagligt forbrug I alt Forklaring 

 I alt % Antal deltagere fordelt på dagligt forbrug af tobak, baseret på 
spørgsmål 5d på basisskemaet.   

For samtlige tabeller er procentandelen udregnet ud fra det 
samlede antal indsendte basisskemaer (se tabel 1). Fx ’Under 15 
gram’: 25/101=24,8 % 

Under 15 gram 25 24,8 

15-19 gram 18 17,8 

Over 19 gram 58 57,4 

DK: Tabel 3 

Bor sammen med I alt Forklaring 

 Ja Nej Ukendt % Ja Antal deltagere fordelt på om de bor sammen med 
en ryger, voksne (over 18 år) og børn (under 18 år), 
baseret på spørgsmål 2-4 på basisskemaet. 

Hver række svarer sammenlagt til det samlede antal 
indsendte basisskemaer (n=101). Ukendt betyder, at 
spørgsmålet ikke er besvaret. 

Procentandelen af ‘Ja’ er udregnet ud fra det 
samlede antal basisskemaer. Fx ’Bor du sammen 
med en ryger?’: 34/101 = 33,7 %  

Bor du sammen med en ryger? 34 67 0 33,7 

Bor du sammen med voksne (over 18 år)? 51 49 1 50,5 

Bor du sammen med børn (under 18 år)? 29 71 1 28,7 

DK: Tabel 4 
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Tidligere forsøg på at stoppe I alt Forklaring 

 I alt % Antal deltagere fordelt på om de tidligere har forsøgt at stoppe med 
at ryge, baseret på spørgsmål 6 på basisskemaet.   

Ukendt betyder, at spørgsmålet ikke er besvaret. 

Procentandelen er udregnet ud fra det samlede antal basisskemaer. 
Fx ’Nej’: 45/101 = 44,6 % 

Nej 45 44,6 

Ja 53 52,5 

Ukendt 3 3,0 

DK: Tabel 5 

Opfordret til rygeophør I alt Forklaring 

 I alt % Antal besvarelser på hvem der har opfordret til et rygeophør inden 
for det seneste år, baseret på spørgsmål 7 på basisskemaet. 

For dette spørgsmål er det muligt at markere flere svar. Det betyder, 
at den samlede procentsats for denne tabel ofte vil blive over 100 %. 

Procentandelene er udregnet ud fra det samlede antal 
basisskemaer. Fx ’Læge på sygehus’: 25/101 = 24,8 % 

Praktiserende læge 52 51,5 

Læge på sygehus 25 24,8 

Plejepersonale på sygehus 4 4,0 

Jordemoder 1 1,0 

Tandlæge 22 21,8 

Andet sundhedspersonale 10 9,9 

Apotekspersonale 3 3,0 

Kommune/Stoplinien 8 7,9 

Ingen af overstående 31 30,7 

DK: Tabel 6 

Røgfri ved kursets afslutning I alt Forklaring 

 I alt % Antal deltagere fordelt på røgfrihed ved kursets afslutning, baseret 
på spørgsmål 2 på opfølgningsskemaet. 

Procentandelene er udregnet ud fra det samlede antal basisskemaer. 
Fx ’Nej’: 30/101 = 29,7 % 

 

Ja  59 58,4 

Nej 30 29,7 

Ved ikke 12 11,9 

DK: Tabel 7 

Efterfølgende kontakt I alt Forklaring 

 I alt % Antal deltagere fordelt på om de ønsker efterfølgende kontakt, dvs. 
opfølgning efter 6 måneder. Spørgsmål 11 på basisskemaet.  

I dette eksempel har alle deltagere afkrydset ‘ja’ til, at en rådgiver 
eller ekstern konsulent må kontakte dem senere for at høre, 
hvordan det går. Procentandelen er udregnet ud fra det samlede 
antal basisskemaer: 101/101 = 100 % 

Ja 101 100 

Nej 0 0 

DK: Tabel 8 
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Følg op I alt Forklaring 

 Ja  Nej Ukendt % Ja Antal opfølgninger fordelt på røgfrihed efter 6 
måneder, baseret på spørgsmål 2, 6 og 7 på 
opfølgningsskemaet.  

Disse data er fra antallet af valide opfølgninger (se 
tabel 10). Derfor udregnes procentandelene ud fra 
antallet af valide opfølgninger. Fx ’Har du været 
røgfri de seneste 14 dage? - Ja’ 29/54=53,7 %. 

’Reduceret’ angiver, andelen af deltagere, der har 
reduceret deres daglige tobaksforbrug ved 
opfølgningen i forhold til forbruget ved 
rygestopkursets start.  ’Reduceret’ er baseret på 
spørgsmål 5d på basisskemaet og spørgsmål 7 på 
opfølgningsskemaet. 

Ukendt betyder, at spørgsmålet ikke er besvaret.  

Har du været røgfri lige siden ovennævnte 
tilbud hos os? 

27 27 0 50 

Har du været røgfri de seneste 14 dage? 29 25 0 53,7 

Reduceret 8 14 3 14,8 

DK: Tabel 9 

Opfølgningsrate I alt Forklaring 

 I alt Ja % Ja Opfølgningsrate efter 6 måneder angiver andelen af deltagere, hvor 
rådgiveren (eller en anden) har fulgt op eller forsøgt at følge op 
efter 6 måneder. 

Valide opfølgninger angiver, at opfølgningen er foretaget inden for 
standardsintervallet, dvs. 6 mdr. +/- 1 måned efter rygestopdatoen 
(eller efter kursusslutdatoen hvis der ikke har været planlagt en 
rygestopdato). 

Årsag til manglende opfølgning angiver om skemaet "Årsag til 
manglende opfølgning" er udfyldt. Opfølgningen er hermed opgivet 
med en gyldig grund.  

Procentandelene er udregnet ud fra det samlede antal deltagere, 
der har sagt ja til at blive fulgt op på efter 6 måneder (se tabel 8). 
Fx ’Årsag til manglende opfølgning’: 36/101 = 35,6 % 

Opfølgningsrate efter 6 måneder 90 89,1 

Valide opfølgninger 54 53,5 

Årsag til manglende opfølgning 36 35,6 

DK: Tabel 10 

På en skala fra 1-5 I alt Forklaring 

... hvor 1 er dårligst og 5 er bedst: Gennemsnit Gennemsnit på tilfredshed med 
kurset fordelt på 4 spørgsmål. 
Spørgsmål 3a-d på 
opfølgningsskemaet.  

Tilfredsheden er bedømt på en skala 
fra 1-5, hvor 1 er dårligst og 5 er 
bedst.  

Hvor tilfreds var du med rygestoprådgiverens indsats? 4,5 

Hvor tilfreds var du med gruppens måde at fungere på? 4,1 

Hvor tilfreds var du med tidspunktet på dagen, hvor kurset blev afholdt? 4,4 

Hvor tilfreds var du med rygestopkurset som helhed? 4,3 

DK: Tabel 11 
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Anvendelse af produkter til 
rygestop 

I alt Forklaring 

 Har brugt Anvender aktuelt Antal opfølgninger fordelt på anvendelse af 
rygetrangsreducerende medicin eller andre 
produkter efter rygestop. Spørgsmål 4 (har brugt) og 
5 (anvender aktuelt) på opfølgningsskemaet.   

For disse spørgsmål er det muligt at markere flere 
svar.  

Procentandelene udregnes ud fra antal valide 
opfølgninger (se tabel 10). Fx ’Nikotinerstatning’: 
35/54 = 64,8 %   

 I alt % I alt % 

Nikotinerstatning 35 64,8 8 14,8 

Vareniclin 1 1,9 0 0 

Bupropion 0 0 0 0 

Snus eller skrå 0 0 0 0 

Andet 2 3,7 1 1,9 

Ingen 14 25,9 42 77,8 

DK: Tabel 12 

Er du interesseret i et nyt 
rygestoptilbud? 

I alt Forklaring 

 Ja Nej Ukendt % Ja Antal valide opfølgninger fordelt på interesse i et nyt 
rygestoptilbud eller ej. Spørgsmål 8 på 
opfølgningsskemaet. Disse tal er baseret på andelen, 
der har svaret ‘Nej’ til ‘Har du været røgfri i de seneste 
14 dage?’ (se tabel 9).  

Procentandelen beregnes derfor som: 21/25= 84 % 

Er du interesseret i et nyt 
rygestoptilbud? 

21 4 0 84 

DK: Tabel 13 

 

Bemærk, at spørgsmål 13 og 14 på registreringsskemaet gældende før den 01.07.2017 bevares på 
basisskemaet for hver enkelt deltager pr. 01.07.2017. Disse spørgsmål omhandler udlevering af gratis 
rygetrangsreducerende medicin samt kursusafgift. 

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

 

 


