
En røgfri generation i 2030
- hvordan tager vi ansvar på Vestegnen og Sydamager?

Torsdag den 24. januar 2019 kl. 16.00-20.00
Brøndby Stadion, Roma Logen

______________



16.00 -16.20 Ankomst, kaffe, the og kage

16.20 -16.45  Velkomst v/Borgmester Kent Max Magelund 

 Dagens program v/ Charlotte Markussen, direktør

 Retningslinjer for unge i Brøndby Masterclass

v/ Kim Vilfort, chef for talentafdeling

16.45-17.15  Status på indsatsen på Vestegnen og Sydamager 

v/ Helle Stuart, projektleder Bliv en vinder uden tobak

 Spørgsmål og debat

17.15 -18.30  Hvorfor begynder børn og unge at ryge? Hvad virker, og hvad virker ikke? 

v/ Susan Andersen, Statens Institut for Folkesundhed

 Flere tager ansvar. Roskilde Festival vil begrænse rygning, supermarkeder gemmer 

tobakken væk. Hvad kan kommunerne gøre? 

/v Niels Them Kjær, projektchef i Kræftens Bekæmpelse

 Røgfri skoletid v/distriktsleder Charlotte Kornmod, Egholmskolen Vallensbæk

18.30-19.00 Tapas, kaffe og chokolade

19.00 -20.00  SKODfortællinger – debatskabende teater v/lokale unge

 Debat: Hvad har gjort indtryk? Hvad er udfordringerne? Hvad tager I med hjem?

 Afslutning v/ borgmester Helle Adelborg



Bliv en vinder uden tobak

Status ved projektleder

Helle Stuart



Røgfri på Tværs
Resultater:
• 2200 deltagere

• 3 ud af 4 bliver røgfri, og 
knap halvdelen er stadig 
røgfri efter 6 mdr.

• Amager- og Hvidovre 
Hospital henviser 
patienter til rygestop i 
kommunerne

• Kommunerne 
samarbejder med 
apotekerne



Andel rygere i kommunerne

SP 17 SP13

Daglig rygere %
Daglig rygere 

antal

Antal 
borgere 
over 16 år

Daglig 
rygere %

Daglig 
rygere antal

Antal borgere 
over 16 år

Albertslund 20 4.400 22.400 17 3700 22.200

Brøndby 18 5.100 29.000 20 5300 27.900

Dragør 12 1.400 11.400 13 1400 11.100

Glostrup 17 3.100 18.400 14 2500 17.900

Hvidovre 16 6.800 42.700 17 6900 41.400

Høje-Taastrup 18 7.100 40.300 19 7300 38.500

Ishøj 20 3.400 18.100 19 3000 16.700

Tårnby 17 5.900 34.600 16 5300 33.500

Vallensbæk 12 1.500 12.300 14 1600 11.600

38.700 229.200 37.000 220.800

Rygeprævalens alle kommuner 16,9 16,8



Unge og rygning
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Albertslund Brøndby Dragør Glostrup Hvidovre Høje-Taastrup Ishøj Tårnby Vallensbæk Region
Hovedstaden

Daglig og lejlighedsvis rygning i % blandt 16-24 årige, tal fra Sundhedsprofil 2017

Daglig rygning blandt 16-24 årige Lejlighedsvis rygning blandt 16-24 årige

• Rygning blandt de 16-24 årige stiger
• Rygning er mere udbredt på erhvervsskoler end gymnasiet
• Skoleelever, hvis forældre er uden for arbejdsmarkedet, har større tendens til 

at ryge end andre unge
• Unge rygere har ofte også prøvet at ryge hash



Snus





Bliv en vinder uden tobak

En fælles politisk vision om en røgfri 
generation i 2030, hvor ingen børn 
og unge ryger.

Partner i Røgfri Fremtid

Delindsatser:
• Tobaksfri folkeskole 
• Tobaksfri ungdomsuddannelser
• Tobaksfri fritid
• Hjælp til rygestop



Hvor langt er kommunerne?

• Røgfri arbejdstid

• Røgfri skoletid på folkeskoler

• Røgfri matrikler/fritid



20 tobaksfrie skoler i 2020



Kommune Røgfri arbejdstid Røgfri skoletid Røgfri matrikler/røgfri 
udearealer

Albertslund Chefforum ønsker røgfri arbejdstid. Inden behandling i 
Økonomiudvalg og kommunalbestyrelsen i starten af 2019  er sagen i 
høring i lokale MED-udvalg

Politisk sag er behandlet i okt. 2018 i Børne- og Skoleudvalget med 
indstilling om indførelse af røgfri skoletid for elever og røgfri arbejdstid 
for de ansatte. Sagen sendt til høring i skolebestyrelser, MED-udvalg, 
elevråd samt i Idrætsråd og forelægges kommunalbestyrelsen i januar

Enkelte arealer, heriblandt 
Sundhedhuset

Brøndby Indfører røgfri arbejdstid med udgangen af 2019
Tandpleje, Træningscenter og et Ældrecenter har allerede røgfri 
arbejdstid

En enkelt skole har frivilligt indført røgfri skoletid

Dragør Indførte røgfri arbejdstid for ansatte pr 1. november 2018 Indførte røgfri skoletid pr. 1. november 2018

Glostrup Rygepolitik vedtaget i kommunalbestyrelsen i januar 2015. Rygning i 
arbejdstiden begrænses til en pause i løbet af en arbejdsdag

Der er ikke indført røgfri skoletid. X:IT er fuldt implementeret på alle 
matrikler

Hvidovre Indførte i oktober 2017 en ny rygepolitik for de ansatte. Den 
indebærer, at der ikke må ryges eller bruges tobak på kommunale 
matrikler. Medarbejdere, der ikke har selvbetalt pause skal aftale med 
nærmeste leder, hvordan rygning kan foregå. Tiden hvor der ryges 
indgår ikke i arbejdstiden. Målet er at indføre røgfri arbejdstid.

3 af kommunens 9 folkeskoler har indført røgfri skoletid, 3 er på vej. Som en del af rygepolitikken for de 
ansatte er der røgfri matrikel på alle 
kommunes arbejdspladser. 
Kommunen vil arbejde for røgfri 
fritidsmiljøer og udearealer. 

Høje-Taastrup Rygepolitik fra 2016 omhandler  ikke røgfri arbejdstid 2 skoler har frivilligt indført røgfri skoletid, og der er fremsendt politisk 
sag til drøftelse

Enkelte udearealer

Ishøj Principbeslutning truffet i byrådet september 2018 om røgfri 
arbejdstid for alle ansatte. Der arbejdes på implementering pr. 1. 
august 2019

Principbeslutning truffet i byrådet september 2018 om røgfri skoletid 
for skoleelever. Der arbejdes på implementering pr. 1. august 2019

Principbeslutning truffet i byrådet 
september 2018 om røgfrie matrikler 
inklusiv alle kommunale udearealer.
Der arbejdes på implementering pr. 1. 
august 2019 – af de første matrikler.
Gælder ansatte og borgere.

Tårnby Rygepolitik fra 2012. Medarbejdere kan flekse ud for at ryge. Der arbejdes med X:IT-programmet på alle skolerne. Politisk sag om 
indførelse af tobaksfri skoletid er drøftet i okt. 2018 i Sundheds- og 
Omsorgsudvalget. Sagen er sendt videre til drøftelse i Børne- og 
Skoleudvalget. Sagen sendt til høring i skolebestyrelser. Afventer svar i 
2019..

Enkelte udearealer

Vallensbæk Indførte røgfri arbejdstid for alle ansatte pr. 1. august 2017. Den nye 
rygepolitik blev godkendt af Hoved-Med og efterfølgende fik 
Økonomiudvalget en mundtlig orientering

De tre folkeskoler i Vallensbæk har indført røgfri skoletid. Beslutningen 
er taget i skolebestyrelsen, og er sket i perioden fra september 2017 til 
maj 2018.

Enkelte udearealer

Kommunernes strukturelle indsatser



Røgfri udearealer



Kommunikation er centralt




