From:
To:
Subject:
Date:

Christina Ersbøll Ross
Christian.Gregersen@pmi.com
SV: Spørgeskema - "Unges Brug af Tobak 2019"
14. februar 2020 11:42:52

Kære Christian,
Jeg beklager den sene tilbagemelding på dit spørgsmål.
Frekvenstabellerne ligger på hjemmesiden nu: https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Ungesbrug-af-roegfri-tobak
Antallet af respondenter i de enkelte kategorier er meget små, når man krydser spørgsmål, og
krydsene vil derfor være behæftet med statistisk usikkerhed. Vi har på denne baggrund vurderet,
at krydstabeller ikke offentliggøres.

Med venlig hilsen

Christina Ersbøll Ross
Fuldmægtig
Tlf. (dir.) +45 93 51 86 11
cher@sst.dk
Sundhedsstyrelsen – Danish Health Authority
Enhed for Forebyggelse – Health Promotion
T +45 72 22 74 00
sst@sst.dk
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Fra: Gregersen, Christian <Christian.Gregersen@pmi.com>
Sendt: 24. januar 2020 11:00
Til: SST Presse <presse@SST.DK>
Emne: RE: Spørgeskema - "Unges Brug af Tobak 2019"
Hej Signe
Mange tak for tilbagemeldingen.
Vi holder øje med hjemmesiden. Ved du om krydstabellerne også vil være tilgængelige?
Årsagen til jeg spørger, er at jeg primært er interesseret i undersøgelsens resultater ift. alder
krydset med brug.
Mvh
Christian

From: SST Presse <presse@SST.DK>
Sent: 23. januar 2020 16:20
To: Gregersen, Christian <Christian.Gregersen@pmi.com>
Cc: SST Presse <presse@SST.DK>
Subject: SV: Spørgeskema - "Unges Brug af Tobak 2019"
Hej Christian,
Det er faktisk den fulde rapport, der ligger på hjemmesiden - vi har ikke lavet yderligere
beregninger. Men frekvenstabellerne (tabeller med svar på alle spørgsmål) bliver lagt op på
hjemmesiden, så snart det er klar. Det bliver formentlig i starten af næste uge.
Bh Signe
Fra: Gregersen, Christian <Christian.Gregersen@pmi.com>
Sendt: 23. januar 2020 14:47
Til: SST Presse <presse@SST.DK>
Emne: Spørgeskema - "Unges Brug af Tobak 2019"
Til Sundhedsstyrelsen
Som aftalt på telefon.
Eftersom nøgletalsoversigten ikke indeholder alle svarene, vil jeg høre om det er muligt at få
tilsendt hele rapporten med alle svarene fra undersøgelsens spørgeskema?
Mange tak for hjælpen.
Mvh.
Christian Gregersen

Christian Vitting Gregersen
Regulatory Affairs Manager
Philip Morris ApS,
Copenhagen Towers
Ørestads Boulevard 108, 3sal
2300 København S
Mobile: +45 53611005
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