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Formål

• Vidensskabelonen i Sunde Borgere bør ses som et integreret element 
i en casesamling, som overskueligt præsenterer state of the art 
kontekstuel viden om kommunale rygestopindsatser

• Casesamlingen vil have stærk fokus på brugervenlighed – både i 
forhold til at indsamle og præsentere viden

• Indsamling af viden vil være et samarbejde mellem SBN-sekretariatet, 
SIF og medlemskommuner



Programteori Projekt Sunde Borgere

Afdækning behov: 
Eksplorative
interview m. 5-6 
kommuner

Udvikling prototype 
Vidensskabelon

Pilottest i 5-6 
testkommuner

Pilottest i diverse 
SBN-netværksmøder

Protottype sættes i 
foreløbig drift

SIF står for 
dataindsamling og 
kvalitetssikring af 15 
vidensskabeloner – i 
løbende dialog m. 
SBN

Vidensskabelon
tilrettes

SBN overtager drift af 
indsamling af 
skabeloner. 

SIF bidrager til 
kvalitetssikring af 
indsamlede 
vidensskabeloner og 
til evt. justeringer

Udvikling af hjemmeside / database

Kommuner bidrager 
med 
vidensskabeloner

Kommuner begynder 
at bruge casesamling

Drift af database, 
som gør det muligt 
for kommuner enkelt 
at finde 
kontekstnære 
beskrivelser af 
rygestopindsatser, 
som beskriver:

hvad som virker for 
hvem under hvilke 
forhold og til hvilken 
pris

Udvikling & test Pilotforløb Drift



Tidsplan

Milepæle Leverancer

1. april 2018 Udvikling af videnskabelon samt gennemførsel af startevaluering

1. september 2018 Indsamling og kvalitetssikring af 15 cases

1. august 2019 Løbende kvalitetssikring af yderligere 35-45 cases samt forankring af 
videnskabelon 

1. oktober 2019 Afsluttende evaluering samt slutkonference



Drift Sunde Borgere

Kommune 1

Kommune X

Kommune 2

Kommune 3

Kommune 4
SBN-
sekretariat

SBN-
sekretariat

SBN-
sekretariat

Kommune 1

Kommune X

Kommune 2

Kommune 3

Kommune 4

Dataindsamling Kvalitetssikring 
og redigering

Upload og 
hotline

Bidrager til 
dataindsamling

Bruger database



Vidensskabelonens teoretiske grundlag

• Sunde Borgere bygger på en videnskabsteoretisk præmis om, at hvis 
man succesfuldt skal overføre effektive indsatser fra en kontekst til en 
anden, så er det ikke nok at vide, om indsatsen er effektiv, man skal 
også vide under hvilke forhold (kontekst) og for hvem den er effektiv*.

• Formålet med Sunde Borgere er at stille netop denne type viden til 
rådighed for kommunerne

*Pawson (2006) Evidence-based Policy



Konceptet
Målgruppe

Særlig aldersgruppe
Etnisk gruppe
Social gruppe

Indsats
Brug af rygestoppræparater
Tilpasset indsats til særlig målgruppe

Implementering
Rekrutteringsmetode
Samarbejdspartnere
Lokation

Virkning
Andel som blev rekrutteret
Andel som blev røgfri
Forklaring på data

Økonomi
Hvad kostede indsatsen
Hvem finansierede det
Projekt eller drift



Vidensskabelon
Vidensskabelon
Max 2 A-4 sider

Målgruppe

Beskriv målgruppen for indsatsen. Herunder om der 

var fokus på en særlig aldersgruppe, etnisk eller

social gruppe

Indsatsen

Beskriv den anvendte indsats herunder om der var tale 

om en tilpasset indsats og om der indgik brug af 

rygestoppræparater

Implementering

Beskriv implementeringen af indsatsen herunder 

rekrutteringsmetode, samarbejdspartnere og lokation

Virkning

Beskriv indsatsens virkning for deltagerne herunder 

andel som blev rekrutteret, andel som blev røgfri og 

forklaring på data

Økonomi

Beskriv hvad det kostede at gennemføre indsatsen og 

hvordan den blev finansieret herunder, hvad kostede 

indsatsen, hvem finansierede den og var der tale om 

projekt eller drift



Søgning i casesamlingen

• Med tiden vil der komme til at ligge mange vidensskabeloner i 
casesamlingen. Derfor er det vigtigt fra starten at indeksere  
skabelonerne, så de mest relevante let kan søges frem

• Hvordan skal vi indeksere vidensskabelonerne? 
• Målgruppe – hvilke subkategorier (unge, ældre, etnisk, kronisk syge osv.)

• Indsats – hvilke subkategorier (brug af præparater, tilpasset, mm.)

• Implementering – hvilke subkategorier (rekruttering, lokation mm.)

• Virkning – hvilke subkategorier (succesrate, forklaring på data)

• Økonomi- hvilke subkategorier (projekt eller drift, hvem finansierer)



Rating af vidensskabeloner

• I tillæg til indeksering og søgeord kunne det også være relevant at 
kunne søge vidensskabeloner på baggrund af en rating af 
skabelonerne

• To muligheder: Rating af indhold og rating af kvalitet af 
casebeskrivelsen
• De kommunale caseansvarlige kunne rate deres beskrivelser i forbindelse 

med, at de sender dem ind

• SBN-sekretariatet kunne rate skabelonerne i forhold til, hvor meget 
information de rummer



Eksempel på hvordan vurdering af en 
skabelon kunne se ud

Økonomi

Implementering

Indsats

Målgruppe

Virkning



Viden på tværs

• Til sidst er der et spørgsmål om, hvor relevant det vil være at 
gennemføre tværgående analyser og skabe viden på tværs af de 
enkelte skabeloner?

• Eksempel: I 2020 har vi 45 vidensskabeloner om rygestopindsatser 
overfor danskere med anden etnisk oprindelse. Nogle skabeloner er 
ratet højere end andre – men hvad er det samlede budskab? Hvad 
bør man være opmærksom på i forhold til rekruttering, materialer, 
lokation osv. 



Workshop

20 min. Gruppearbejde

 Hvad skal casesamlingen kunne for, at I vil bruge den?

 Er elementerne i skabelonen de rigtige?

 Hvor lang skal en udfyldt skabelon være?

 Hvordan bør skabelonerne indekseres (søgeord)

 Giver det mening at rate skabelonerne (beskrivelsen eller indholdet)?

 Er det vigtigt at skabe viden på tværs (hvordan)?

 Hvilke barrierer og fremmere for brug af vidensskabelonen kan I forudse?

15 min. Opsamling og diskussion


