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Rygeforebyggende inititiver i Frederiksberg Kommune. Marts 2019.

Frederiksberg Kommune og andre parter har implementeret en række initiativer, der skal begrænse røg. En del af disse er 
rettet mod børn og unge.

Indsats Det sker i Frederiksberg Kommune

Tilgængelighed, butikker På landsplan har flere af de større butikskæder bl.a. Salling Group og COOP besluttet at skjule tobak i løbet af 
2018-2019. De mindre kiosker ønsker ikke at skjule tobakken  

Praktiserende læger De praktiserende læger kan henvise til rygestopkurser

FK: røgfri arbejdsdag 26 % af  Frederiksberg Kommunes arbejdspladser  har indført røgfri arbejdsdag (maj 20018). Flere 
arbejdspladser er siden kommet til.  

Egen bolig/ Plejeboliger Borgeren må ikke ryge, når den ansatte opholder sig i hjemmet

Boliger Duetgården Boligselskabet AKB har opført en røgfri bygning på Frederiksberg med 10 familieboliger og 40 
ungdomsboliger. Hele bygningen er røgfri, dvs. der må hverken ryges på de indendørs fællesarealer eller i de 
enkelte lejemål

Kommunale bygninger Der må ikke ryges i kommunale lokaler og i kommunens køretøjer, og der ikke kan indrettes rygerum 

Monitorering af indsatsen til brug af 
Den Nationale Rygestopbase

Frederiksberg Kommune har monitoreret via rygestopdatabasen siden 2006

Rygestopkurser Borgerne tilbydes i dag gratis rygestopkurser. Borgere, der er socialt og økonomisk udfordret, kan få tilskud til 
nikotinerstatning/rygestopmedicin. (Satspulje 2017-2019)

Børn og unge
Grundskoler Rygning er ikke tilladt på grundskolernes matrikler. Elever efter 7. klasse og ansatte kan ryge uden for skolens 

område
Røgfrit børneliv, institutioner Der må ikke ryges på institutioners eller skolers område

Dagplejen  Ved rekruttering af dagplejere lægges der vægt på, at dagplejerne er ikke-rygere

Røgfrit børneliv, legepladser Det henstilles via skiltning, at der ikke ryges på legepladser

Røgfri ungdomsuddannelser, flest Skolerne afgør selv, om det skal være tilladt at ryge på matriklen på definerede rygeområder 
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elever over 18 år (erhvervsskoler)
Børnefamilier, eget hjem Ved hjemmebesøg indgår Sundhedstjenesten i dialog med forældre, der ryger i hjemmet 

Rådgivning til skoler og 
uddannelsesinstitutioner/ungdomsu
ddannelser

Frederiksberg Kommune har en lang række tilbud, der alle har fokus på at forebygge rygning blandt børn og 
unge samt udskyde alkoholdebut. Indsatserne varetages bl.a. i regi af SSP.  Eleverne på 5. og 6. klassetrin 
undervises bl.a. om rygning, ligesom der tales om sociale flertalsmisforståelser. Med udgangspunkt i ungdomsliv 
og festkultur tilbydes bl.a. undervisning i tobak og røgfrihed samt holder oplæg på forældremøder om 
ungdomsliv, rygning, alkohol og fester. Grundskolerne tilbydes tobaksforebyggelse i samarbejde med Kræftens 
Bekæmpelses frivillige sundhedsformidlere samt rådgivning og sparring  i 8. og 9. klasse. 
Ungdomsuddannelserne tilbydes rådgivning om rygepolitik, røgfrie arealer, pauser og frikvarterer uden røg og 
undervisning om tobak og rygning. På ungdomsuddannelserne tilbydes deslige events om røgfrihed som et led i 
institutionens arbejde med temaet røgfrihed. Derudover tilbydes ”samtaler om sundhed” til elever på 
ungdomsuddannelserne, som bl.a. kan omhandle tobak.


