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Frederiksberg er medlem af WHOs europæiske Healthy City 
netværk. Det er vi blandt andet fordi vi er en by med sunde 
fysiske rammer, fordi vi har skabt gode rammer på skoler og 
i institutioner, og fordi vi tilbyder den rette hjælp og støtte, 
hvis du eller din familie bliver syge og har brug for hjælp. Med 
denne sundhedspolitik har vi sat nogle ambitiøse mål op for, 
hvad vi skal arbejde med indtil 2022, for at Frederiksberg kan 
blive et endnu bedre sted at bo.

Målene og Frederiksberg Kommunes sundhedspolitik er skabt 
i tæt dialog med byens borgere. Vi vil gerne takke alle, der har 
bidraget. I har sat jeres aftryk på de næste sider. Vi glæder os 
til at gøre sundhedspolitikken til virkelighed sammen med jer 
og alle byens borgere. 

Du står nu med Frederiksberg Kommunes sundhedspolitik 
i hånden. I den kan du læse, hvordan vi i Frederiksberg 
Kommune arbejder med at gøre Frederiksberg til et endnu 
bedre sted at bo, blandt andet ved at skabe rammer, der gør 
det let for dig som borger at træffe sunde valg. 

Frederiksberg har store grønne områder og parker side om 
side med byliv og trafik. Der er legepladser, hvor børnene kan 
more sig og udvikle sig motorisk, og bænke hvor ældre og 
gangbesværede kan mødes og få et hvil. Der er parker til løb 
og motion, og grønne åndehuller til fordybelse og fællesskab. 
Med andre ord: Frederiksberg er en by, som indbyder til 
oplevelser, fællesskab, bevægelse og samvær på tværs af 
generationer. Alt sammen vigtige elementer i et sundt liv.  

FORORD

Jørgen Glenthøj
Borgmester 

Flemming Brank
Formand for Sundheds- og 
Forebyggelsesudvalget
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VORES SUNDE FREDERIKSBERG

Frederiksberg er Hovedstadens grønne hjerte – det 
skal også være Hovedstadens sunde hjerte. De seneste 
fire år har vi målrettet arbejdet mod at give borgerne på 
Frederiksberg et længere liv med flere gode leveår. I de 
næste fire år skal dette arbejde fortsætte og styrkes.

Vi skal sammen arbejde for at bruge byen på en måde, der 
understøtter det sunde liv. Frederiksbergs sundhedspolitik 
tegner retningen for, hvordan vi kan skabe flere gode leve-
år for byens borgere. Sundhed må tænkes ind alle vegne 
– for eksempel i børn og unges liv i skoler og uddannelses-
institutioner, i byens indretning og i den måde, kommunen 
tilbyder hjælp til at ændre vaner for de borgere, som ønsker det.

Langt de fleste af borgerne på Frederiksberg har et godt fysisk 
og mentalt helbred. Frederiksbergborgerne lever på mange 
områder sundere end gennemsnittet i Danmark, og borgernes 
middellevetid er steget. Samtidig er der dog gennemsnitligt 
flere af vores leveår, hvor sygdom forringer livskvaliteten. 
Mange af disse sygdomme kan vi forebygge. De vaner og 
vilkår, der især koster os gode leveår, er tobaksrygning, for 
lidt fysisk aktivitet, for meget alkohol, dårligt mentalt helbred, 
søvnbesvær, ensomhed, svær overvægt og stofmisbrug.

Alle borgere på Frederiksberg bestemmer over eget liv, 
og kan træffe valg, som har betydning for deres sundhed. 
Den enkelte skal have hjælp til at løfte dette ansvar. Når 
helbredet svigter, skal hjælpen være der. Samtidig skal der 
sættes tidligt ind og forebygges, når det er muligt. Det er 
bedst for den enkelte og billigst for samfundet. 

Derfor har Frederiksbergs sundhedspolitik fire 
indsatsområder:

Sundt byliv sætter fokus på, hvordan vi kan skabe sunde 
rammer i Nordeuropas tættest befolkede kommune. 
Gennem udformningen af alt fra natur, grønne åndehuller, 
faciliteter, kultur- og fritidsliv, infrastruktur, byudvikling, 
miljø og klimatilpasning skabes muligheder for menneskene 
i byen. Vi vil gøre det nemmere at dyrke idræt og motion 
i hverdagen, mødes med andre og leve uden usunde 
miljøpåvirkninger.

Sundhed for alle sætter fokus på, at alle skal have 
mulighed for at leve et sundt liv. Den sociale ulighed i 
sundhed er ikke blevet mindre de sidste fire år, og er en 
af de helt store sundhedsudfordringer i Danmark. For 

at sikre sundhed for alle fokuserer vi på lige adgang til 
sundhedstilbud, på at tænke sundhed ind i sociale indsatser 
og beskæftigelsesindsatser, og på at arbejde med sunde 
rammer, information og tilbud, så flere for eksempel vælger 
et røgfrit liv og et liv med lidt mindre alkohol. 

Børns og unges sundhed sætter fokus på at skabe 
sunde og trygge rammer for børnene på Frederiksberg. 
Vores barndom og ungdom er afgørende for vores 
sundhed senere i livet. Når de fagprofessionelle omkring 
barnet, den unge og familien vurderer, at livskvaliteten 
er truet, vil vi handle. Tidlig hjælp er afgørende. 
Fokus på sundhed og forebyggelse skal være en 
naturlig del af daginstitutioner, skoler, fritidstilbud og 
ungdomsuddannelsers kerneydelse. 

Robuste fællesskaber og mental sundhed sætter 
særligt fokus på, hvordan der på Frederiksberg kan 
skabes en socialt bæredygtig by, hvor alle har mulighed 
for at deltage i robuste fællesskaber. Menneskers fysiske 
og mentale sundhed hænger sammen. Vi vil arbejde 
for, at byens fællesskaber bliver gode til at tage imod og 
inkludere flere.
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Frederiksberg Nordeuropas tættest befolkede kommune. Det giver særlige muligheder 
og udfordringer for borgernes liv i byen. Vi skal tænke helhedsorienteret og kreativt for 
at udnytte pladsen, så vi kan skabe små og store, fleksible og multifunktionelle byrum 
på få kvadratmeter. Idrætsfaciliteter, motions- og legepladser styrker borgernes fysiske 
aktivitet i hverdagen. De få kvadratmeter giver korte afstande til begivenheder og tilbud. 
Arrangementer i byrummet har potentiale til at skabe møder mellem borgere, der kan styrke 
fællesskaber på tværs af generationer, etnicitet eller andre skel. De korte afstande styrker 
også muligheden for, at borgerne let kan bevæge sig fra sted til sted på gåben eller cykel. 
Også mindre mobile borgere har bedre mulighed for at bruge byen, hvis de har mulighed for 
at hvile sig på vejen. 

En grønnere og renere by har betydning for borgernes sundhed. Støj- og luftforureningen, 
som især stammer fra biltrafikken, øger risikoen for luftvejslidelser og en lang række andre 
sygdomme. Hvis borgerne let kan bevæge sig miljørigtigt fra sted til sted, har det derfor både 
betydning for miljøet og den enkeltes sundhed. Samtidig kan byudvikling og klimatilpasning 
styrke bynaturens mangfoldighed ved at etablere områder med vand og vegetation.

Byens indretning og bynaturen har stor betydning for, hvordan vi 
lever livet i byen. Det styrker både borgernes fysiske og mentale 
sundhed, hvis der findes byrum, hvor man kan være fysisk aktiv, 
byrum hvor man kan mødes, og byrum hvor man kan fordybe sig 
og være i ro.

SUNDT BYLIV
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FAKTA: 

SÅDAN STÅR DET TIL PÅ FREDERIKSBERG

Borgerne på Frederiksberg tager 79 procent af alle mindre ture på cykel eller til fods

23 procent af de voksne på Frederiksberg er ikke tilstrækkeligt fysisk aktive

70 procent af de voksne på Frederiksberg har meget stillesiddende tid og meget 
skærmtid på en typisk hverdag

37 procent af alle boliger på Frederiksberg er støjbelastede. 3,3 procent er stærkt 
støjbelastede.

DERFOR ER VORES MÅL

1. Alle skal have adgang til at bruge byens rum og faciliteter til motion, leg, rekreation og 
dyrkelse af fællesskaber

2. Flere skal være fysisk aktive i hverdagen, for eksempel gennem idræt eller aktiv transport 
såsom cykling

3. Byens miljø skal ikke skade menneskers sundhed. For eksempel skal der være mindre 
luft- og støjforurening i vores by.

VI OPNÅR VORES MÅL VED AT

• Planlægge byen, dens infrastruktur og udearealer, så den understøtter alle borgeres 
muligheder for at være fysisk aktive i hverdagen og færdes i byen

• Skabe let adgang til idrætsfaciliteter for alle byens borgere og udnytte kapaciteten 
optimalt

• Give målrettet information om de lokale muligheder for at være fysisk aktiv, både om 
organiserede tilbud og anlæg i byrummet

• Skabe endnu flere grønne, attraktive byrum og styrke bynaturen.
• Arbejde med klimatilpasning, miljøvenlig og sikker trafikafvikling samt øvrig reduktion af 

støj- , jord- og luftforurening.

Sundhedspolitik 2019-2022 • 7



Alle borgere på Frederiksberg skal have samme muligheder for at leve et sundt liv. 
Sundheden er skævt fordelt i Danmark – også på Frederiksberg. Nogle grupper af borgere 
lever længere og har flere år fri for sygdom end andre grupper. Social ulighed i sundhed 
handler ikke kun om en særlig udsat gruppes sundhedstilstand, men om at sundhed og godt 
helbred er ulige fordelt i hele befolkningen. De sidste fire år er den sociale ulighed i sundhed 
ikke blevet mindre.

Sociale forhold påvirker børns helbred allerede før, de bliver født. Senere i livet har sociale 
og økonomiske forhold betydning for, hvordan vi klarer os, hvis vi bliver ramt af sygdom. 
Sundhed afhænger af stedet vi bor, tilknytningen til arbejdsmarkedet, hvordan vi vokser op, 
skolegangen og om vi får en uddannelse, og hvordan adgangen er til sundhedsydelser, og 
hvordan de bruges. Vores sundhed afhænger også af vores vaner i hverdagen. En stor del af 
uligheden i sundhed bunder i vores brug af tobak og alkohol.

Sundhed er en af forudsætningerne for, at den enkelte er 
fri til at træffe de valg og leve det liv, han eller hun ønsker. 
Sundheden skal derfor være mere lige fordelt blandt borgere på 
Frederiksberg.

SUNDHED FOR ALLE

8 • Sundhedspolitik 2019-2022



 
FAKTA: 

SÅDAN STÅR DET TIL PÅ FREDERIKSBERG

Borgere, som kun har grundskoleuddannelse, har næsten 6 gange så stor risiko for 
at have dårligt fysisk helbred, som de bedst uddannede borgere på Frederiksberg. 
De har også dobbelt så stor risiko for at have dårligt mentalt helbred

13 procent af de voksne på Frederiksberg ryger dagligt. Tre ud af fire af rygerne vil 
gerne holde op

9 procent af de voksne på Frederiksberg har et stort forbrug af alkohol.

DERFOR ER VORES MÅL

4. Borgerne på Frederiksberg skal leve længere med flere gode leveår
5. Den sociale ulighed i sundhed skal mindskes
6. Flere skal vælge et røgfrit liv
7. Flere skal drikke mindre alkohol

VI OPNÅR VORES MÅL VED AT

• Skabe lige muligheder for at benytte de tilbud, der kan styrke den enkeltes sundhed, 
blandt andet ved at have fokus på rekruttering og tilgængelighed, når sundhedsindsatser 
planlægges

• Opspore og hjælpe de borgere, der har det største behov for sundhedsindsatser, f.eks. 
socialt udsatte borgere, gennem målrettet og udgående arbejde

• Integrere sundhed i beskæftigelsesindsatser og sociale indsatser
• Arbejde for at borgere der mistrives eller har psykiske udfordringer kan få hjælp og støtte 

på lige fod med borgere med fysisk sygdom.
• Arbejde med tidlig opsporing og hjælp til borgere med alkoholproblemer
• Understøtte røgfri miljøer i kommunen, forebygge ryge start og fortsat tilbyde hjælp til 

rygestop til byens borgere
• Skabe sunde rammer for medarbejdernes arbejdsliv med særligt sigte på medarbejdernes 

mulighed for at være sunde rollemodeller for borgere og samarbejdspartnere. Indsatsen 
omfatter blandt andet støtte til røgfri arbejdstid, godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø samt 
forebyggelse af stress på kommunens arbejdspladser

• Skabe en socialt bæredygtig by i samarbejde med civilsamfundet. En socialt bæredygtig 
by er en inkluderende, tryg by med plads til diversitet.
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Forældrene spiller en afgørende rolle for børn og unges sundhed. De er vigtige 
rollemodeller. I mødet med sundhedsplejen, i daginstitutioner, skoler og fritidstilbud er 
sundhed en del af kerneydelsen og dialogen med borgerne. Sundhedsplejen møder familien 
før fødslen og børnene efter fødslen, og siden har daginstitutioner og skoler stor indflydelse 
på børns trivsel og sundhed. For eksempel har daginstitutionernes og skolernes indretning 
og hverdag indflydelse på, hvor meget børn bevæger sig i hverdagen og leger.

Børn og unges mentale sundhed er udfordret i disse år. Nærværende voksne og stærke 
inkluderende fællesskaber er beskyttelsesfaktorer, som sammen med tidlig opsporing og 
politikker til forebyggelse af f.eks. mobning, usikker brug af sociale medier og bekymrende 
skolefravær er vigtige i forebyggelsen. 

Tidlig indsats er helt afgørende for, hvordan børn der mistrives, kommer til at have det senere hen 
i livet. Børn, der er uden for fællesskabet, og børn der vokser op i familier med psykisk sygdom 
eller misbrug, tager ofte deres oplevelser med sig. Det kan komme til udtryk som dårlig mental 
sundhed eller mistrivsel i ungdoms- og voksenlivet. 

Vores barndom og ungdom er afgørende for vores sundhed 
senere i livet. På Frederiksberg vil vi gerne bidrage til børns og 
unges sundhed og sætte ind med tidlig indsats, når børn og unges 
trivsel er truet, både på kort og langt sigt.

BØRN OG UNGES SUNDHED

Når børnene vokser og bliver større, leves livet i stigende grad med vennerne, i fritiden og på 
de sociale medier. Venner og netværk har stor betydning for de unges sundhed, men skoler og 
uddannelsesinstitutioner er stadig væsentlige arenaer for sundhedsfremme og forebyggelse. 

Mange unge stopper med at dyrke idræt og motion og dropper ud af foreningslivet. Otte ud 
af ti rygere begyndte at ryge som teenagere.

Mange unge begynder at ryge, drikke mere eller eksperimentere med hash og andre euforiserende 
stoffer i tiden efter, de forlader grundskolen. De unge, der ryger, drikker oftere meget, eksperimen-
terer med stoffer eller har usikker sex. Unge, der eksperimenterer med stoffer, har oftere højere 
stress niveau og dårligere trivsel end andre unge. Mistrivsel hænger igen sammen med unges risiko 
for ikke at gennemføre en ungdomsuddannelse.  Uddannelse er den vigtigste forudsætning for at 
modvirke ulighed i sundhed. Gennem uddannelse og senere job, skabes fundamentet for en god 
livskvalitet. Derfor skal alle unge på Frederiksberg have en uddannelse.
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FAKTA: 

SÅDAN STÅR DET TIL PÅ FREDERIKSBERG

13 procent af de voksne, som bor sammen med børn, har risikable alkoholvaner

7 procent af skoleeleverne på Frederiksberg trives ikke godt, og 17 procent af de 
unge har dårligt mentalt helbred.

Hver tiende unge i 9. klasse bevæger sig kun lidt i fritiden, og foretrækker 
stillesiddende aktivitet

50 procent af eleverne i 9. klasse har prøvet at være fulde. 16 procent har prøvet hash

Antallet af unge rygere er stigende. 16 procent af de unge ryger dagligt

16 procent af unge, som har skiftende sexpartnere, bruger ikke kondom

15 procent af de unge er ikke i gang med en ungdomsuddannelse 15 måneder efter, 
de har afsluttet 9. klasse.

DERFOR ER VORES MÅL

8. Alle børn og unge skal vokse op i sunde og trygge rammer med nære relationer til 
betydningsfulde voksne

9. Flere børn og unge skal have god mental sundhed
10. Flere børn og unge skal være fysisk aktive
11. Flere unge skal leve sundere. Blandt andet skal de unge begynde at drikke alkohol 

senere, og de skal drikke mindre; og færre skal begynde at ryge, bruge hash eller andre 
stoffer eller dyrke usikker sex

12. Flere unge skal have en ungdomsuddannelse

VI OPNÅR VORES MÅL VED AT

• Skabe røgfri rammer, hvor børn og unge færdes
• Skabe sunde fysiske rammer i dagtilbud og skoler
• Tænke sundhed ind, som en del af kerneydelsen, i daginstitutioner, skoler og fritidstilbud, 

for eksempel ved at arbejde med kost, bevægelse og trivsel i implementeringen af den 
nye dagtilbudslov

• Styrke implementeringen af 45 minutters bevægelse og fysisk aktivitet om dagen i 
folkeskolen

• Opspore og tilrettelægge tidlig indsats for sårbare og socialt udsatte familier
• Forebygge risikoadfærd gennem kritisk dialog og stærke forpligtende aftaler i 

forældregruppen, suppleret med undervisning
• Forebygge, at unge står udenfor uddannelse eller job
• Opspore og tilbyde målrettede indsatser overfor børn og unge med dårlig mental sundhed
• Samarbejde med ungdomsuddannelsesinstitutioner om forebyggelse og sundhedsfremme.

Sundhedspolitik 2019-2022 • 11



Vi kan være mentalt sunde, selvom vi er fysisk syge og omvendt. Men hvis vi gennem 
længere tid har dårlig mental sundhed, har vi større risiko for en lang række sygdomme. 
Omvendt kan god mental sundhed virke forebyggende på risikoen for at blive syg, og øge 
chancen for at klare uddannelse eller komme i arbejde.

Hvis vi oplever, at vores liv er meningsfuldt, at vi bliver anerkendt, og at vi er en del af 
robuste fællesskaber – i hjemmet såvel som i skole, uddannelse, arbejde og kultur- og 
fritidslivet – så styrker det vores mentale sundhed. Ligeledes beskytter det vores mentale 
sundhed at leve og arbejde i trygge omgivelser, hvor vi ikke er truede på økonomi, 
uddannelse eller beskæftigelse. 

Robuste fællesskaber er kendetegnet ved en høj grad af fysisk og psykisk tryghed og 
åbenhed, gode måder at håndtere uenigheder eller konflikter, en høj grad af tolerance 
og en høj grad af lighed. Robuste fællesskaber øger individets mentale sundhed og 
modstandskraft, ligesom de er med til at skabe en socialt bæredygtig by.

Sundhed er meget mere end fravær af sygdom. Ensomhed og 
svage sociale relationer påvirker vores sundhed. Det giver lavere 
livstilfredshed og øger risikoen for både fysiske og psykiske 
symptomer. Mental sundhed handler om at trives i sin hverdag og 
være tilfreds med livet; at kunne håndtere dagligdagens udfordringer 
og stress samt indgå i fællesskaber med andre mennesker.

ROBUSTE FÆLLESSKABER OG 
MENTAL SUNDHED
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FAKTA: 

SÅDAN STÅR DET TIL PÅ FREDERIKSBERG

14 procent af de voksne borgere på Frederiksberg har dårligt mentalt helbred

24 procent har et højt stressniveau

5 procent føler sig ofte uønsket alene

7 procent føler sig ensomme

19 procent har svage sociale relationer til andre. Hver femte blandt disse vil gerne 
have støtte til at komme i gang med sociale aktiviteter

DERFOR ER VORES MÅL

13. Flere skal have god mental sundhed
14. Alle skal have adgang til at være del af robuste fællesskaber

VI OPNÅR VORES MÅL VED AT

• Skabe rammer for, at borgere kan gøre noget aktivt og meningsfuldt sammen med andre
• Indgå forpligtende samarbejde med kultur- og fritidslivet, foreninger og andre aktører 

i byen, som skaber robuste fællesskaber for byens borgere – for eksempel aktive 
idrætsfællesskaber

• Understøtte kultur- og fritidslivet, foreninger og motions fællesskaber i at kunne modtage 
flere borgere og være bedre til at inkludere alle målgrupper af borgere

• Indgå forskningssamarbejder med henblik på at få bedre viden om effektive metoder, der 
kan styrke mental sundhed.
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ET GODT FUNDAMENT FOR ARBEJDET PÅ FREDERIKSBERG 

I implementeringen af kommunens sundhedspolitik 
arbejdes der efter Frederiksbergstrategiens principper: 

Vi skaber løsninger sammen. Sundhedspolitikkens 
mål skal nås i fællesskab. Derfor skabes kommunens 
forebyggende indsatser i samarbejde med borgerne, 
uddannelsesinstitutioner, erhvervsliv, idrætsorganisationer, 
foreninger og andre aktører.

Vi får mest muligt ud af investeringerne. Vi tænker enhver 
sundhedsfremmende indsats som en investering, der kan skabe 
merværdi og synergi ved at tjene flere formål på én gang.

Vi arbejder tværgående. Vi samarbejder med regionen, 
med andre kommuner og med nationale aktører om 
at skabe en sund by, og vi samarbejder på tværs af 
kommunale afdelinger og institutioner. Sundhedsfremme 
og forebyggelse skal prioriteres ledelsesmæssigt og 
ressourcemæssigt i alle kommunens områder, blandt andet 
som led i implementeringen af sundhedspolitikken. 

Vi gør byen smart og bæredygtig. Frederiksberg skal være 
økonomisk, socialt og miljømæssigt bæredygtig. En socialt 
bæredygtig by er en by, som er inkluderende, tryg og med 
plads til forskellighed. 

Sundhedspolitikken bygger også på:

• Viden og erfaringer fra kommunens to første 
sundhedspolitikker, som har lært os meget om, hvordan vi 
bedst kan implementere sunde indsatser, der støtter op om 
at nå vores sundhedspolitiske mål. Vi har gode erfaringer 
med tværgående implementering af sundhedsindsatser.

• Viden om de største udfordringer for borgernes 
sundhed fra lokale undersøgelser og målinger og fra den 
regionale sundhedsprofil. På denne baggrund planlægger vi 
indsatser og følger udviklingen.

• Viden om, hvilke metoder til sundhedsfremme og 
forebyggelse der virker, blandt andet med inspiration 
fra Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker. 
Sundhedsstyrelsen prioriterer særligt tobak, fysisk aktivitet, 
alkohol, stoffer, mental sundhed, overvægt samt mad og 
måltider som de vigtigste risikofaktorer, som kan forebygge 
væsentlige sygdomme og fremme trivsel.

• At Frederiksberg er ’Bevæg dig for livet’ 
visionskommune og derfor har ambitiøse mål for at 
fremme fysisk aktivitet. De indsatser, der udvikles for at 
implementere sundhedspolitikken, ses i sammenhæng med 
’Bevæg dig for livet’.

• KL’s udspil ”Forebyggelse for fremtiden,” som prioriterer 

seks pejlemærker: Alle skal have mulighed for et sundt liv. Alle 
børn skal have en sund start på livet. Alle unge skal have plads 
i fællesskabet og komme godt på vej i uddannelse og job. Flere 
skal vælge et røgfrit liv og ingen børn og unge skal begynde at 
ryge. Flere skal drikke mindre, og ingen børn og unges liv skal 
skades af alkohol. Endelig skal flere leve et liv med bedre mental 
sundhed og trivsel.

• Frederiksberg Kommune har forpligtet sig til at understøtte 
FN´s 17 verdensmål. Med FN’s verdensmål forpligter vi os 
blandt andet til at arbejde for at reducere uligheder, sikre 
god uddannelse og bedre sundhed til alle, anstændige jobs 
og mere bæredygtig økonomisk vækst. Verdensmålene 
fokuserer også på at fremme fred og sikkerhed og på at styrke 
internationale partnerskaber.

• Frederiksberg er en af fem Healthy Cities i Danmark og 
af 85 i alt i Europa. Som WHO Healthy City har vi en særlig 
forpligtelse til at arbejde med sundhed og bæredygtig 
udvikling på Frederiksberg. Strategien i European Healthy 
City-netværket bygger på FN’s verdensmål. Her sigtes 
mod at skabe byrum, der styrker sundhed og trivsel; styrke 
deltagelse og partnerskaber målrettet sundhed og trivsel; 
forbedre velstand i lokalsamfundet og øge adgang til fælles 
goder og serviceydelser. I et større perspektiv ønsker 
Healthy City-netværket at understøtte fred og sikkerhed 
gennem inkluderende samfund og at beskytte planeten 
gennem bæredygtigt forbrug og produktion.
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SIGTELINJER FOR SUNDHEDSPOLITIK 2019-2022

1. Alle skal have adgang 
til at bruge byens 
rum og faciliteter til 
motion, leg, rekreation 
og dyrkelse af 
fællesskaber

2. Flere skal være fysisk 
aktive i hverdagen, 
for eksempel gennem 
idræt eller aktiv 
transport såsom 
cykling

3. Byens miljø skal ikke 
skade menneskers 
sundhed. For eksempel 
skal der være mindre 
luft- og støjforurening i 
vores by

1.1 Andelen, som er 
tilfredse med sports- og 
motionsfaciliteterne i 
deres nærområde

1.2 Andelen af borgere som 
har let adgang til grønne 
områder

2.1 Andel af borgere der 
ikke lever op til WHO’s 
minimums anbefaling for 
fysisk aktivitet

2.2 Andelen af borgere, som 
er aktive i idræt, sport eller 
motion 

2.3 Andelen, som har meget 
total stillesiddende tid på 
en typisk hverdag 

2.4 Aktiv transport til og fra 
arbejde

3.1 Andel støjbelastede boliger 
 
 

3.2  Luftforurening

56 % er i høj grad eller i nogen grad tilfredse 
 
 

95 % har let adgang til grønne områder

23 % lever ikke op til WHO’s anbefalinger om fysisk 
aktivitet 
 

65 % af borgerne er aktive i idræt, sport eller motion 
 
 

70 % har meget total stillesiddende tid på en typisk 
hverdag 
 

13 % har inaktiv transport til og fra arbejde

37 % (20.000) af Frederiksbergs boliger er støjbelastet 
over den vejledende grænseværdi på 58 dB 
 

Grænseværdierne for partikler og N02 er ud fra de 
seneste målinger overholdt. Opgørelser indikerer, 
at ca. 500 borgere i Københavns og Frederiksbergs 
kommuner årligt dør for tidligt pga. luftforurening

Ikke data, som kan vise  udviklingen 
 
 

Andelen er steget fra 89 % i 2013 
 til 95 % i 2017.

Ikke data, som kan vise udviklingen 
 
 

Ikke data, som kan vise udviklingen 
 
 

Ikke data, som kan vise udviklingen 
 
 

Andelen er steget fra 12 % i 2013 til 
13 % i 2017

I perioden 2012 til 2017 er 
antallet af boliger belastet over 
grænseværdien reduceret fra ca. 
24.000 til ca. 20.000

Udviklingen for partikler og NO2 
afrapporteres i kommunens grønne 
regnskab og viser generelt en svagt 
faldende tendens

I 2022 er andelen mindst 59 % 
 
 

I 2022 er andelen fortsat  
mindst 95 %

I 2022 er andelen højst 21 % 
 
 

I 2022 er andelen mindst 71,5% 
 
 

I 2022 er andelen højst 64 % 
 
 

2022 er andelen højst 12 %

Nye mål kommer forventet 
primo 2019 
 

Nye mål kommer forventet 
primo 2019.

DIF: Sport og motion i 
Frederiksberg Kommune 
2018, tabel 9 

Region H: Sundhedsprofil, 
side 174.

Region H: Sundhedsprofil, 
side 155. Årlig opfølgning 
via DIF: Sport og motion i 
Frederiksberg Kommune

IDAN-undersøgelsen 
2016. Årlig opfølgning 
via DIF: Sport og motion i 
Frederiksberg Kommune

Region H: Sundhedsprofil. 
Årlig opfølgning via 
DIF: Sport og motion i 
Frederiksberg Kommune

Region H: Sundhedsprofil, 
side 162.

Frederiksberg Kommune; 
Forslag til støjhandlingsplan 
(trafik) 2018-2023. 

Nationalt Center for miljø 
og energi (DCE; Luft).
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4. Borgerne på 
Frederiksberg skal 
leve længere med  
flere gode leveår

5. Den sociale ulighed 
i sundhed skal 
mindskes

4.1  Middellevetid 
 
 
 
 

4.2  Selvvurderet helbred 

4.3  Selvvurderet helbred 
blandt borgere med 
kronisk sygdom

5.1 Ulighed i fysisk helbred 
 
 

5.2 Ulighed i mentalt helbred 
 
 

5.3 Ulighed i kostvaner 
 
 

5.4 Ulighed i dagligrygning 
 
 

5.5 Ulighed i storforbrug  
af alkohol 
 

5.6 Ulighed i fysisk aktivitet 

Middellevetiden er 80,9 år i Frederiksberg Kommune. 
 
 
 
 

13 % af borgerne vurderer, at deres helbred er mindre 
godt eller dårligt

Blandt borgere med en eller flere kroniske 
sygdomme, vurderer 32 % deres helbred til at være 
mindre godt eller dårligt.

Forskellen er 12 procentpoint i 2017. Andelen der 
har dårligt fysisk helbred er 21 % blandt borgere med 
grundskole som højeste uddannelse, mens den er 9 % 
blandt borgere med lang videregående uddannelse.

Forskellen er 14 procentpoint i 2017. Andelen der har 
dårligt mentalt helbred er 17 % blandt borgere med 
grundskole som højeste uddannelse, mens den er 3 % 
blandt borgere med lang videregående uddannelse.

Forskellen er 14 procentpoint i 2017. Andelen der har 
et usundt kostmønster er 18 % blandt borgere med 
grundskole som højeste uddannelse, mens den er 4 % 
blandt borgere med lang videregående uddannelse.

Forskellen er 17 procentpoint i 2017. Andelen der er 
dagligrygere er 24 % blandt borgere med grundskole 
som højeste uddannelse, mens den er 7 % blandt 
borgere med lang videregående uddannelse.

Forskellen er 4 procentpoint i 2017. Andelen der har 
et storforbrug af alkohol er 11 % blandt borgere med 
grundskole som højeste uddannelse, mens den er 7 % 
blandt borgere med lang videregående uddannelse.

Forskellen er 10 procentpoint i 2017. Andelen der 
ikke lever op til WHO’s minimumsanbefaling er 
31 % blandt borgere med grundskole som højeste 
uddannelse, mens den er 21 % blandt borgere med 
lang videregående uddannelse.

I 2013 var middellevetiden 79,2 år, 
mens den var 79,4 for Danmark som 
helhed. Middellevetiden er i perioden 
2013 til 2017 steget til 80,9 år i 
Frederiksberg Kommune, mens tallet 
er 80,6 år for Danmark som helhed.

Andelen er steget fra 11 % i 2013 til 
13 % i 2017.

Ikke data, som kan vise  
udviklingen.

I 2013 var forskellen på 9 
procentpoint. Forskellen er steget 
til 12 procentpoint i 2017. 

I 2013 var forskellen på 22 
procentpoint. Forskellen er faldet til 
14 procentpoint i 2017. 

I 2013 var forskellen på 8 
procentpoint. Forskellen er steget 
til 14 procentpoint i 2017.

 
I 2013 var forskellen på 21 
procentpoint. Forskellen er faldet til 
17 procentpoint. 

I 2013 var forskellen på 8 
procentpoint. Forskellen er faldet til 
4 procentpoint i 2017. 

Ikke data, som kan vise  
udviklingen.

I 2022 er middellevetiden på 
Frederiksberg steget i mindst 
samme takt som i Danmark som 
helhed. 
 

I 2022 er andelen højst 11 % 

I 2022 er andelen højst 29 %

I 2022 er forskellen højst  
8 procentpoint* 
 

I 2022 er forskellen højst  
12 procentpoint* 
 

I 2022 er forskellen højst  
8 procentpoint.* 
 

I 2022 er forskellen højst  
15 procentpoint.* 
 

I 2022 er forskellen højst  
2 procentpoint.* 
 

I 2022 er forskellen højst  
8 procentpoint.*

Danmarks Statistik 
 
 
 
 

Region H: Sundhedsprofil 
2017, side 236

Region H: Sundhedsprofil 
2017 – ekstra analyser 

Region H: Sundhedsprofil 
2017 – ekstra analyse 
 
 
Region H: Sundhedsprofil 
2017 – ekstra analyser 
 

Region H: Sundhedsprofil 
2017 – ekstra analyser 
 

Region H: Sundhedsprofil 
2017 – ekstra analyser 
 

Region H: Sundhedsprofil 
2017 – ekstra analyser 
 

Region H: Sundhedsprofil 
2017 – ekstra analyser
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6. Flere skal vælge et 
røgfrit liv

7. Flere skal drikke 
mindre alkohol

6.1 Andel dagligrygere

7.1 Andel der overskrider 
Sundhedsstyrelsens 
genstandsgrænser, og 
dermed har et storforbrug 
af alkohol.

13 % af borgerne er dagligrygere

9 % har et storforbrug af alkohol.

Udviklingen i dagligrygere er 
stagneret i perioden. Andelen var  
13 % i 2013 og 13 % i 2017.

Andelen er faldet fra 10 % i 2013  
til 9 % i 2017

I 2022 er andelen højst 11 %.

I 2022 er andelen højst 8 %.

Region H: Sundhedsprofil 
2017, side 62

Region H: Sundhedsprofil 
2017, side 93

* I opfølgning på målene skal der være en særlig opmærksomhed på, om sigtelinjen nås i kraft af, at de kortest uddannede forbedrer deres helbred eller lever sundere  
– ikke eksempelvis i kraft af, at de længst uddannede får ringere helbred eller lever mindre sundt.
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MÅLET
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8. Alle børn og unge 
skal vokse op i sunde 
og trygge rammer 
med nære relationer 
til betydningsfulde 
voksne

9. Flere børn og unge 
skal have god mental 
sundhed

10. Flere børn og unge 
skal være fysisk aktive 

8.1  Andelen af elever i 9. 
klasse, som har nogen at 
tale med, hvis noget går 
dem på eller gør dem kede 
af det

8.2  Andelen af elever i 9. 
klasse, der har det ’rigtigt 
godt’ eller ’rimeligt godt’ i 
skolen for tiden

8.3  Andelen af borgere der 
ryger indendørs flere 
gange om ugen i hjem 
med børn

8.4  Andelen af borgere med 
hjemmeboende børn 
under 16 år, der har en 
risikabel alkoholadfærd

9.1  Andelen af elever i 4.-9. 
klasse, som føler sig 
ensomme

9.2  Andelen af 16-24-årige der 
har dårligt mentalt helbred

10.1  Andel af elever i 9. klasse, 
der er fysisk aktive, så 
de bliver svedige eller 
forpustede 

10.2 Andelen af 16-24-årige, 
der ikke lever op til WHO’s 
minimumsanbefaling for 
fysisk aktivitet  mentalt 
helbred

6,1 % af eleverne i 9. klasse har ikke at tale med, hvis 
noget går dem på eller gør dem kede af det 
 
 

93 % har det ’rigtigt godt’ eller ’rimeligt godt’ i skolen 
for tiden 
 

1,5 % af borgerne ryger indendørs i hjem med børn 
 
 

13 % af borgerne i hjem med hjemmeboende børn 
under 16 år har en risikabel alkoholadfærd

5 % af elever i 4.-9. klasse føler sig ensomme meget 
tit eller tit 

17 % af de 16-24 årige har dårligt mentalt helbred

40 % af 9. klasses-elever bevæger sig ’hver dag / flere 
gange om dagen’ eller ’næsten hver dag’ i et omfang  
så de bliver svedige eller forpustede 
 

14 % af de 16 til 24-årige lever ikke op til WHO’s 
minimumsanbefaling for fysisk aktivitet.

Ikke data, som kan vise udviklingen 
 
 
 

Ikke data, som kan vise udviklingen 
 
 

Andelen er mere end halveret fra 
4,1 % i 2013 til 1,5 % i 2017. 
 

Andelen er steget fra 12 % i 2013 til 
13 % i 2017

Ikke data, som kan vise  udviklingen 
 

Andelen er næsten fordoblet fra  
9 % i 2013 til 17 % i 2017.

Ikke data, som kan vise  udviklingen 
 
 
 

Ikke data, som kan vise  udviklingen

I skoleåret 2021/2022 er 
andelen højst 4 % 
 
 

I skoleåret 2021/2022 er 
andelen mindst 97 % 
 

I 2022 er andelen højst 1 % 
 
 

I 2022 er andelen højst 10 %.

I skoleåret 2021/2022 er 
andelen højst 3%. 

I 2022 er andelen højst 10 %

I skoleåret 2021/2022 er 
andelen mindst 60 %  
 
 

I 2022 er andelen højst 12 %

Udskolingsundersøgelsen 
2017/2018, Frederiksberg 
Kommune 
 

Udskolingsundersøgelsen, 
2017/2018 Frederiksberg 
Kommune 

Region H: Sundhedsprofil 
2017, side 69 
 

Region H: Sundhedsprofil 
2017, side 100

De obligatoriske nationale 
trivselsmålinger i 
Folkeskolen

Region H: Sundhedsprofil 
2017 – ekstra analyser

Udskolingsundersøgelsen 
2017/2018, Frederiksberg 
Kommune 
  

Region H: Sundhedsprofil 
2017 – ekstra analyser

MÅL INDIKATOR FOR 

MÅLET

SÅDAN STÅR DET TIL 

PÅ FREDERIKSBERG

UDVIKLINGEN SIGTELINJE KILDER

18 • Sundhedspolitik 2019-2022



12. Flere unge skal 
have en ungdoms-
uddannelse

13. Flere skal have god 
mental sundhed

14. Alle skal have adgang 
til at være del af 
robuste fællesskaber

11. Flere unge skal leve 
sundere. Blandt 
andet skal de unge 
begynde at drikke 
alkohol senere, og de 
skal drikke mindre; og 
færre skal begynde 
at ryge, bruge hash 
eller andre stoffer eller 
dyrke usikker sex

12.1  Andelen af den 
ungdoms årgang, som 
afsluttede 9. klasse, der 
forventes af afslutte en 
ungdomsuddannelse

12.2  Andel der er i gang med 
en ungdoms uddannelse 
15 måneder efter afsluttet 
9. klasse

13.1 Andelen af borgere der 
har dårligt mentalt helbred

14.1  Andelen af borgere der er 
ensomme

14.2  Andelen af borgere der 
har svage sociale relationer

11.1  Andelen af elever i 9. klasse 
der har prøvet at være fulde 

11.2  Andelen af 16-24-årige der 
rusdrikker

11.3  Andelen af 16-24-årige der 
ryger dagligt

11.4  Andelen af elever i 9. 
klasse, der har prøvet hash, 
marihuana, pot eller skunk

11.5  Andelen af 16-24-årige, 
som har brugt hash og/eller 
andre euforiserende stoffer 
inden for det seneste år

11.6 Andelen af 16-24-årige, der 
ikke bruger kondom, selvom 
de har skiftende partnere  

11.7 Andelen af 16-24-årige 
der får konstateret en eller 
flere seksuelt overførte 
sygdomme

90,9 % af 9. klasses-elever forventes at afslutte en 
ungdomsuddannelse 
 
 

85,2 % er i gang med en ungdomsuddannelse 15 
måneder efter afsluttet 9. klasse i 2015

14 % af borgerne har dårligt mentalt helbred

7 % af borgerne er ensomme 

19 % af borgerne har svage sociale relationer

50 % af eleverne i 9. klasse har prøvet at være fulde 
 

37 % af de 16-24-årige rusdrikker 

16 % af de 16-24-årige ryger dagligt 

16 % af eleverne i 9. klasse har prøvet hash, 
marihuana, pot eller skunk. 

32 % af de 16-24-årige har brugt hash og/eller andre 
euforiserende stoffer inden for det seneste år 
 

16 % af de 16-24-årige der har haft sex uden kondom, 
trods skiftende seksualpartnere 
 

9,5 % af de 16-24-årige har inden for de seneste 
måneder fået konstateret en seksuelt overført sygdom

Andelen er faldet fra 93,3 % i 2012 
til 90,9 % i 2016 
 
 

Andelen er faldet fra 89,1 % i 2012 
til 85,2 % i 2015

Andelen er steget fra 12 % i 2013 til 
14 % i 2017

Ikke data, som kan vise  udviklingen 

Andelen er steget fra 17 % i 2013  
til 19 % i 2017.

Andelen var 55 % i 2013/2014, 
faldt til 45 % i 2016/2017, men steg 
igen til 50 % i 2017/2018

Andelen er faldet fra 39 % i 2013 til 
37 % i 2017

Andelen er steget fra 10 % i 2013 til 
16 % i 2017.

Andelen var 21 % i 2013/2014. 
Andelen var faldet til 12 % i 2016/2017, 
men steg igen til 16 % i 2017/2018

Ikke data, som kan vise  
udviklingen. 
 

Andelen er steget fra 15 % i 2013 
til 16 % i 2017. Der er ikke statistisk 
signifikant forskel på andel i 2017 
og 2013.

Andelen er steget fra 6,1 % i 2013 
til 9,5 % i 2017. Der er ikke statistisk 
signifikant forskel på andel i 2017 
og 2013.

I 2022 er andelen mindst 95 % 
 
 
 

Målet om en 0,2 procents årlig 
øgning fastholdes

I 2022 er andelen højst 12 %

I 2022 er andelen højst 6 % 

I 2022 er andelen højst 17 %

I skoleåret 2021/2022 er 
andelen højst 40 % 

I 2022 er andelen højst 35 % 

I 2022 er andelen højst 10 % 

I skoleåret 2021/2022 er 
andelen højst 10 % 

I 2022 er andelen højst 27 % 
 
 

I 2022 er andelen højst 13 % 
 

 
I 2022 er andelen højst 6 %

Undervisningsministeriet, 
profilmodel 
 
 

Folkeskolens 
kvalitetsrapport

Region H: Sundhedsprofil 
2017, side 242

Region H: Sundhedsprofil 
2017, side 250

Region H: Sundhedsprofil 
2017, side 249

Udskolingsundersøgelsen 
2017/2018, Frederiksberg 
Kommune

Region H: Sundhedsprofilen 
2017 – ekstra analyser

Region H: Sundhedsprofilen 
2017 – ekstra analyser

Udskolingsundersøgelsen 
2017/2018, Frederiksberg 
Kommune

Region H: Sundhedsprofil 
2017 – ekstra analyser 
 

Region H: Sundhedsprofil 
2017 – ekstra analyser 

 
Region H: Sundhedsprofil 
2017 – ekstra analyser
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MÅL
SUNDT BYLIV

1. Alle skal have adgang til at bruge byens rum og faciliteter til motion, leg, rekreation og dyrkelse af fællesskaber
2. Flere skal være fysisk aktive i hverdagen, for eksempel gennem idræt eller aktiv transport såsom cykling
3. Byens miljø skal ikke skade menneskers sundhed. For eksempel skal der være mindre luft- og støjforurening i 

vores by.

SUNDHED FOR ALLE

4. Borgerne på Frederiksberg skal leve længere med flere gode leveår
5. Den sociale ulighed i sundhed skal mindskes
6. Flere skal vælge et røgfrit liv
7. Flere skal drikke mindre alkohol

BØRN OG UNGES SUNDHED

8. Alle børn og unge skal vokse op i sunde og trygge rammer med nære relationer til betydningsfulde voksne
9. Flere børn og unge skal have god mental sundhed
10. Flere børn og unge skal være fysisk aktive
11. Flere unge skal leve sundere. Blandt andet skal de unge begynde at drikke alkohol senere, og de skal drikke 

mindre; og færre skal begynde at ryge, bruge hash eller andre stoffer eller dyrke usikker sex
12. Flere unge skal have en ungdomsuddannelse

ROBUSTE FÆLLESSKABER OG MENTAL SUNDHED

13. Flere skal have god mental sundhed
14. Alle skal have adgang til at være del af robuste fællesskaber
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