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Afgørelser      Domme        Udbud

Kendelser       Energi         Alle
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1. Log ind
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Log på for kommuner

Alternativt kan man komme til login-billedet på adressen www.stoplinien.dk/kommune

Log på med Brugernavn og Adgangskode, som kommunen har fået tilsendt.                          
Kontakt evt. stoplinien@sst.dk hvis den er bortkommet.

mailto:stoplinien@sst.dk


2. Indtast kontaktdata

4

Klik på Rediger kontaktdata

Kontaktperson 1: Den person i kommunen, der har 
hovedansvaret for kommunens rygestop-aktiviteter. 
Typisk en rygestopinstruktør eller lignende

Kontaktperson 2: Den person i kommunen, der har 
hovedansvaret for at opdatere kommunens 
informationer på Stoplinien.dk, fx en administrativ 
medarbejder.

Hvis det er samme person, sætter du kryds her:
Så slipper du for at indtaste oplysningerne 2 gange.

TIP
Hvis du er i tvivl om, hvordan du indtaster kommunens oplysninger på 
Stoplinien.dk, og du ikke finder svaret i denne manual, så skriv en e-mail 
til stoplinien@sst.dk

Kontaktpersoner modtager oplysninger fra webmaster ved 
ændringer på sitet, og nyheder fra Sundhedsstyrelsen ved 
kampagner og andre nationale aktiviteter. 



3. Oprette indhold 
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Her opretter du de rygestop-kurser som I har i 
kommunen. Klik på den orange knap.

Hvis en kommune har tilbud om individuel stop-
rådgivning, indtastes oplysninger om det her. Klik 
på linket Angiv oplysninger. 

Informationsbokse og Kampagnetekster vises i en 
bjælke højre side. Klik på Opret.



4. Opret kursus I
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Indtast oplysningerne og tryk på Gem og gå videre >



5. Opret kursus II
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Indtast oplysningerne og tryk på Gem og gå videre >



6. Opret individuel rådgivning
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Indtast overskrift, beskrivelse og kontakt oplysninger og tryk på Gem

Du kan se kurserne online, 
når du har oprettet dem her 
i systemet.



7. Opret Informationsbokse
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Indtast oplysningerne og tryk på Gem >

I informationsboksen annonceres med jeres forskellige 
aktiviteter i forhold til tobak, rygning og rygestop. 

Der kan oprettes flere tilbud og de har ingen udløbsdato. 
Husk dog at revidere kontaktoplysninger ved behov.

Lav kort og klar beskrivelse af jeres egne tilbud.

Sæt linket ind her. Skriv den link tekst der skal 
vises på siden i boksen nedenunder.

Der kan sættes links til flere tilbud ind.

Det er muligt at lave links til til jeres egen kommunes sider 
med rygestoptilbud. Det anbefales at lade links gå direkte 
til siden med tilbud,  uden mellem-liggende klik med musen. 
På nogle kommuners hjemmesider kan det af tekniske årsager 
være nødvendigt at kontakte IT afdelingen.



8. Informationsboks set fra sitet

I infoboksen kan oprettes mange 
tilbud. De har ingen udløbsdato. 

Husk at revidere 
kontaktoplysninger 
ved behov.
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9. Indsæt kampagnetekster

Det er muligt at annoncere arrangementer hvor borgerne kan møde rygestopinstruktører under ”Mød din lokale 
rygestopinstruktør”. 
Ved store nationale kampagner vil det være kampagne-logoet der vises. 

Med denne funktion kan i taste ind for en længere periode.
Der kan annonceres et uendeligt antal arrangementer, men der vil kun vises de 3 næste på forsiden. Når datoen for 
et arrangement er overskredet, slettes det automatisk og næste kommer frem. Når der ikke er flere aktuelle 
arrangementer forsvinder boksen automatisk fra forsiden. 
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10. Kampagnetekst som det ser ud på sitet

Teksten ”Mød din lokale rygestopinstruktør”
er fast, men forsvinder hvis ikke der tastet 

noget ind.



11. Log ud
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Når alle oplysninger indtastet korrekt, kan du afslutte. 
Klik på linket Log ud.

Log ud
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