
Formål
Formålet med denne workshop er at drøfte konkrete forslag til og erfaringer med at formidle data fra 
Rygestopbasen til politikere og andre målgrupper.

Baggrund
Workshoppen indledes med et oplæg af Thor Bern Jensen, Cand.comm., Technical Officer ved det 
Internationale HPH Sekretariat.

Arbejdsspørgsmål

• Hvad er dit formål?
       - Hvad vil du gerne opnå med at formidle data?
       - Hvad skal det resultere i på den korte og den lange bane?

• Hvilke målgrupper i din kommune/lokalområde kunne være interesseret 
       i data fra Rygestopbasen?
       - Hvem er de?
 - Hvad er deres interesse i det, du formidler?
              o Er de enige/uenige i din agenda?
       - Hvad kendetegner dem (deres job, deres målgrupper, interesser, agenda, etc.)?
 - Kan man få målgruppen i tale på anden måde end ved direkte kontakt?

• Hvad er situationen lokalt?
       - Er det, du vil formidle, helt nyt – eller indgår det i en eksisterende diskussion?
       - Hvad er konteksten?
       
• Hvordan skal data formidles, så det rammer målgruppe og situation?
       - Hvilke argumenter/virkemidler passer bedst?
       - Hvilken information er nødvendig for din målgruppe, for at de kan handle, som du ønsker det?
       - Hvordan skal formidlingen foregå?
                o Fremlæggelse ved et møde, direkte brev/email, indlæg i avis eller elektronisk medie, åben   
                  konference/workshop, etc.)
      - Hvordan vil du følge op på din formidling (både scenarier for, hvis det går godt eller knap så 

godt)?
     

Hvordan formidler vi data fra Rygestopbasen konstruktivt til 
politikere og andre målgrupper?

Workshop 1

Facilitator: Mads Lind, Sundhedsstyrelsen
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Hvilke data er interessante for min kommune?

Workshop 2

Facilitator: Lisbeth Holm Olsen, Center for Forebyggelse i praksis

Formål
Formålet med denne workshop er at udveksle erfaringer om, hvilke data fra Rygestopbasen, der er 
relevante og brugbare for kommunerne. Desuden er formålet at komme med konkrete forslag til, 
hvordan data kan blive endnu mere relevante for den enkelte kommune/enhed.

Baggrund
Rygestopbasens Sekretariat modtager løbende forslag fra rygestopkoordinatorer og -rådgivere til fx 
nye former for rapporter samt nye registreringer – alle med henblik på at gøre data så relevante og 
vedkommende for egen kommune/enhed som muligt. Eksempelvis foreslås det, at Rygestopbasens 
Sekretariat udgiver, i tillæg til Årsrapporten, såkaldte temarapporter, som altså tager et relevant 
emne/målgruppe op - eksempelvis sårbare rygere og unge rygere. Andre forslag går på, at man i 
en rapport sætter fokus på opfyldelse af Sundhedsstyrelsens anbefalinger på 3 % (antal rygere på 
kursus i forhold til antal rygere i kommunen).  

Arbejdsspørgsmål

• Hvad bruges data til i din kommune i dag?

• Hvilke data er relevante for din kommune i fremtiden?

• Hvilke konkrete temaer og målgrupper er relevante at gå i dybden med i en temarapport (ud-
satte/storrygere/unge, etc.)? Og på hvilket niveau (lokalt, regionalt, nationalt)?

Rygestopbasens Temadag d. 30. november 2015

Alcohol / Drugs Tobacco Nutrition Physical Activity Co-morbidity
 Bispebjerg & Frederiksberg Hospital, University of Copenhagen, Denmark • Health Sciences, Lund University, Sweden • www.whocc.org • info@whocc.org



Hvordan kan vi bruge den nationale forskning 
fra Rygestopbasen lokalt?

Workshop 3

Facilitator: Nina Krogh Larsen, Sundhedsstyrelsen 

Formål
Formålet med denne workshop er at drøfte konkrete forslag til, hvordan vi kan bruge den nationale 
forskning på baggrund af data fra Rygestopbasen lokalt i kommunerne og til hvilket formål.

Baggrund
Her et kort oprids af konklusionerne fra de tre forskningsprojekter, som blev præsenteret til formid-
dag (storrygere, rygere over 60 år, rygere med depression).

Arbejdsspørgsmål

•     Er der nogen blandt deltagerne, der har konkret erfaring med at bruge forskningsresultaterne 
        fra Rygestopbasen lokalt?

•   Hvordan kunne vi i øvrigt bruge forskningsresultaterne lokalt?

•   Hvordan kan forskningen anvendes som gode argumenter til deltagere på et rygestopforløb?  

•   Hvilken slags viden/forskning ville gavne kommuner/enheder?
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