
Røgfri arbejdstid 
- hvordan sikres den gode proces?

Røgfri arbejdstid  I  Kræftens Bekæmpelse  I  2016
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Røgfri arbejdstid – hvorfor?
Røgfri arbejdstid er et effektivt redskab 
til både at forebygge rygestart, fremme 
rygestop og udelukke, at medarbejdere 
udsættes for tobaksrøg i arbejdsmiljøet. 

Røgfri arbejdstid betyder, at med-
arbejderne ikke må ryge i arbejdstiden 
– hverken indendørs, udendørs eller 
uden for matriklen. For at der er tale om 
røgfri arbejdstid i en kommune skal alle 
institutioner og afdelinger have samme 
rygepolitik.

Gevinster ved røgfri 
arbejdstid
Røgfri arbejdstid...

• Støtter medarbejdere, som gerne vil 
 stoppe med at ryge, ved at reducere 
 antallet af daglige fristelser (kollegaer, 
 der ryger).

• Beskytter medarbejdere mod tobaks- 
 røg, både ude og inde, og mod de 
 partikler, der bæres med ind ved 
 udendørs rygning. 

• Giver et sundere arbejdsmiljø, og   
     kan bidrage til at styrke fællesskabet  
     på arbejdspladsen ved at indføre  
     lige vilkår i forhold til pauser for alle  
     medarbejdere.

• Støtter nye medarbejdere og unge i 
 ikke at begynde at ryge på arbejds- 
 pladsen. 

•    Kan have betydning for arbejds- 
 pladsens image over for kunder  
 eller borgere, og kan styrke de enkelte  
 medarbejderes status som  
 rollemodeller eller sundhedsautoritet.

•  Kan gavne arbejdspladsens økonomi, 
 og medarbejderne har mere tid til at 
 arbejde. 

Der kan være mange argumenter 
for at indføre røgfri arbejdstid. Nogle 
argumenter vil ofte veje tungere end 
andre afhængig af arbejdspladsens 
kultur, og de udfordringer rygning på 
arbejdspladsen fører med sig. 
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Hvordan indføres røgfri 
arbejdstid?
Det kan variere fra arbejdsplads til 
arbejdsplads, hvordan man sikrer den 
gode proces, når røgfri arbejdstid skal 
indføres. Følgende anbefalinger er 
baseret på erfaringer, som Kræftens 
Bekæmpelse har indsamlet fra 
forskellige arbejdspladser. Uanset om 
det gælder røgfri arbejdstid på en enkelt 
arbejdsplads eller på alle arbejdspladser 
i en kommune, er det nødvendigt at 
gennemtænke følgende:

Beslutningsproces
Beslutningen om at indføre røgfri 
arbejdstid er en ledelses beslutning. Den 
øverste leder har det overordnede ansvar 
for de rammer og regler, der skal gælde 
på en arbejdsplads – og for den kultur 
man ønsker at bidrage til. Det er en god 
idé at inddrage medarbejder-udvalget, 
så alle får en god forståelse for, hvorfor 
røgfri arbejdstid indføres, og hvilke 
fordele det fører med sig. Inddrag først 
øvrige medarbejdere, når beslutningen er 
truffet. 

Erfaringen viser, at det kan være lettere 
at beslutte at indføre røgfri arbejdstid, 
hvis man i forvejen arbejder med øvrige 
sundhedsindsatser på den pågældende 
arbejdsplads.

Meld beslutningen ud i god tid 
Når beslutningen er truffet om at indføre 
røgfri arbejdstid, anbefales det, at 
beslutningen meldes ud ca. seks måneder 
før den planlagte indførelse, så de ansatte 
har tid til at forberede sig på forandringen. 

Længere tid kan føre til en oplevelse 
af, at ”pinen” trækkes i langdrag for de 
medarbejdere, som oplever, det kan blive 
svært at klare otte timer uden at ryge. 
Det er væsentligt, at det forberedende 
arbejde er på plads forud for 
udmeldingen.

     Beslutningen om røgfri arbejdstid 
 skal ses som en del af Sorø 
 Kommunes indsats for at styrke et 
 sundt arbejdsmiljø. 
 For nogle medarbejdere kan det virke 
 som et tab, når arbejdspladsen 
 fratager muligheden for at ryge. Derfor 
 kan det være godt at ”give noget 
 tilbage” til de ansatte.  
 I Sorø blev der samtidig med 
 indførelsen af røgfri arbejdstid givet 
 mulighed for, at alle ansatte må 
 motionere én time i arbejdstiden om 
 ugen. Det har resulteret i, at mange 
 lokale afdelinger laver aktiviteter, 
 der giver trivsel og forebygger fysisk 
 nedslidning. 
 
 Claes Rosenkrands,
 arbejdsmiljøkonsulent, Sorø Kommune 

”
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Klæd lederne på 
Det er centralt, at alle ledere klædes 
godt på til at håndtere den forandring, 
som røgfri arbejdstid fører med 
sig, uafhængigt af om I er en lille 
eller stor arbejdsplads med mange 
ledelsesniveauer. Det skal være tydeligt 
for alle ledere, hvorfor der indføres 
røgfri arbejdstid, og ledelsesgruppen må 
indledningsvis tage en dialog om dette. 

Lederne på de enkelte arbejdspladser 
skal kende fordelene ved at indføre røgfri 
arbejdstid, og de skal være parate til at 
støtte op om beslutningen.

Involver medarbejderne 
På nogle arbejdspladser kan det være 
nyttigt at inddrage medarbejderne 
gennem en spørgeskemaundersøgelse. 
Formålet er at få et overblik over 
medarbejdernes holdninger til røgfri 
arbejdstid, pausekultur, udsættelse 
for tobaksrøg mv. Undersøgelsen 
kan evt. foretages i forbindelse med, 
at der alligevel skal foretages en 
arbejdspladsvurdering. Erfaringen viser, 
at tilfredsheden med røgfri arbejdstid 
blandt medarbejderne stiger i takt med, at 
de vænner sig til forandringen og oplever 
fordelene ved den nye politik. 
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Kommunikation til 
medarbejderne
Når beslutningen om at indføre røgfri 
arbejdstid er truffet, skal det meldes 
ud til medarbejderne i kommunen eller 
på den enkelte arbejdsplads. Det er 
hensigtsmæssigt at tage forskellige 
kommunikationsstrategier i brug såsom:

Skriftligt materiale
• Baggrunden for den nye rygepolitik, 
 selve rygepolitikken og de hyppigt  
 stillede spørgsmål/svar.

• Plakater og skiltning med f.eks. en 
 synlig dato for, hvornår røgfri arbejds- 
 tid træder i kraft. Dette kan være en 
 god måde at informere medarbejdere, 
 kunder, eksterne leverandører og 
 borgere om de nye regler på arbejds- 
 pladsen. 

Tilbud om hjælp til rygestop

• Det er en fordel, hvis arbejdspladsen 
 har mulighed for at tilbyde de ansatte 
 hjælp til rygestop.

• Det er dog vigtigt ikke at sætte 
 lighedstegn mellem røgfri arbejdstid 
 og rygestop, men at gøre med- 
 arbejderne opmærksomme på, at det 
 er en hjælp til dem, der gerne vil bruge 
 anledningen til at stoppe med at ryge.

• Mange vælger at lade medarbejdere 
 deltage på eksisterende rygestop- 
 kurser i kommunen eller får arrangeret, 
 at der kan holdes rygestopkurser på 
 de enkelte arbejdspladser.

• Nogle arbejdspladser vælger at betale 
 et beløb til medarbejdere, som ryger, 
 så de har mulighed for at tage imod 
 andre tilbud, som de evt. foretrækker.

•  Der er mange måder at stoppe på.  
	 Og	for	nogle	skal	der	flere	forsøg	til. 
 Det er almindeligt, at 3 ud af 4 stopper 
 uden hjælpemidler og uden at  
 deltage på rygestopkurser.  
     (Danskernes rygevaner, 2015).
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Formulering af ny rygepolitik
Det anbefales, at rygepolitikken 
formuleres så klart som muligt og uden 
for mange undtagelser. Pas på med 
for mange detaljer, og suppler i stedet 
med et skema over hyppigt stillede 
spørgsmål/svar. 

Nogle vælger at indføre røgfri 
arbejdstid med en række undtagelser 
for at imødekomme rygernes behov. 
Det kan f.eks. være at tillade rygning 
i frokostpausen eller at tillade rygere 
at	flekse	ud	for	at	ryge.	Vælger	
man sådanne regler, skal man være 
opmærksom på, at man på denne 
måde fastholder rygekulturen på 
arbejdspladsen.

E-cigaretter
Det anbefales, at e-cigaretter sidestilles 
med tobak: 

• Røgfri arbejdstid bør også omfatte 
 e-cigaretter, så medarbejderne 
 beskyttes mod partikler og 
 kemikalier fra e-cigaretter i deres 
 arbejdsmiljø.  

• E-cigaretter er en ny måde at ryge 
	 på.	Ved	at	sidestille	e-cigaretter	med 
 tobak, undgår man, at én rygekultur 
 erstattes med en anden.

•	 Ved	at	sidestille	e-cigaretter	med 
 anden rygning undgår man også, at 
 folk fejlagtigt tror, at rygning er 
 tilladt, fordi det kan være svært at se 
 forskel på e-rygning og 
 cigaretrygning.

Hyppigt stillede spørgsmål/svar
Svarene på de hyppigt stillede 
spørgsmål kan være et godt 
supplement til selve rygepolitikken 
og til det informationsmateriale, som 
informerer medarbejderne om, hvornår 
røgfri arbejdstid træder i kraft. Til højre 
ses eksempler på spørgsmål/svar, som 
kan indgå i et skema.
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Spørgsmål Svar
Må jeg ryge, når jeg 
er til møde ude i byen 
eller transporterer 
mig mellem to 
borgere eller arbejds-
pladser?

Nej, det er ikke tilladt at ryge i arbejdstiden. Det gælder derfor 
også, hvis du er til møde ude i byen eller transporterer dig
mellem to borgere eller arbejdspladser.

Må	jeg	flekse	ud	for	
at ryge?

Det	er	ikke	tilladt	at	flekse	ud	for	at	ryge.	
Formålet med røgfri arbejdstid er at skabe sunde rammer på 
arbejdspladsen, så ingen udsættes for tobaksrøg, færre 
begynder at ryge, og ansatte, der ønsker at stoppe støttes i dette. 
Vi	er	desuden	rollemodeller	og	sundhedsautoriteter.	Vi	ønsker	
at skabe lige vilkår i forhold til pauser, og vi ønsker at undgå de 
konflikter,	der	kan	opstå	mellem	medarbejdere,	der	ryger,	og	
medarbejdere, der ikke ryger. 

Kan jeg få hjælp til at 
stoppe med at ryge?

Skriv her hvilken hjælp arbejdspladsen tilbyder, og om tilbud-
dene er gratis. F.eks:
•   Kommunens tilbud til borgere
•   Ring/sms til Stoplinien 80 31 31 31
•   Rygestop app: XHALE til unge og e-kvit til voksne.
Det kan være en fordel at orientere medarbejderne om tilbud-
dene i god tid, inden røgfri arbejdstid træder i kraft.

Kan jeg få hjælp til at 
klare otte timer uden 
at ryge?

Tilbyd evt. rådgivning og rygestopmedicin til medarbejdere, der 
ønsker hjælp til at klare otte timer uden at ryge. Rådgivning 
kan enten være en kort samtale med en rygestoprådgiver eller 
skriftlig rådgivning. Kontakt kommunens rygestoprådgivere. 

Hvem har ansvaret 
for, at reglerne 
overholdes? 

Det er ledelsen på den enkelte arbejdsplads, der har 
ansvaret	for,	at	rygereglerne	bliver	fulgt.	Vi	har	tillid	til,	at	
alle medarbejdere overholder de regler, der gælder på 
arbejdspladsen. 

Hvad gør jeg, hvis 
jeg ser en kollega 
eller leder ryge?

Det er ikke hensigtsmæssigt med et arbejdsmiljø, hvor man 
angiver hinanden. Det er ledelsen på den enkelte arbejdsplads, 
der	har	ansvaret	for,	at	rygereglerne	bliver	fulgt.	Vi	har	tillid	til,	
at alle medarbejdere overholder arbejdspladsens fælles regler. 

Hvilke regler gælder 
i arbejdspladsens/
kommunes biler?

Der må ikke ryges i kommunens-/arbejdspladsens biler 
– heller ikke uden for arbejdstiden.



Dialogspørgsmål på et team- 
eller afdelingsmøde
Før røgfri arbejdstid træder i kraft, kan 
det være en god idé at tage en dialog 
med medarbejderne på et team- eller 
afdelingsmøde, så medarbejderne 
bliver forberedt på forandringen. 
Der kan eksempelvis uddeles et kort 
spørgeskema på mødet, som kan 
sætte tanker i gang hos den enkelte 
medarbejder eller medarbejderne kan to 
og to diskutere nogle dialogspørgsmål, 
som efterfølgende tages op i plenum.

Dialogspørgsmålene kan f.eks. handle 
om pausekultur.

• Kan man holde pauser uden at ryge?

• Hvad er det gode ved rygepauser?

• Hvilken betydning har det for det 
sociale fællesskab, at nogen går ud 
og ryger sammen, og at andre bliver 
tilbage?

• Hvad er en god pause?

• Hvordan kan man sikre det gode 
fællesskab, når arbejdstiden bliver 
røgfri? 
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Håndter modstand
Forandringer vil ofte skabe modstand 
blandt nogle medarbejdere. Modstanden 
er nemmere at håndtere, hvis man er 
helt klar over, hvorfor man indfører røgfri 
arbejdstid. Det er derfor vigtigt at være 
forberedt på, hvordan man vil håndtere 
forskellige reaktioner og spørgsmål, 
der kan opstå. F.eks.: ”Hvad bliver det 
næste, må vi så heller ikke spise kage 
mere?”.Nogle er måske også bekymrede 
for, om de kan klare otte timer uden at 
ryge. Det anbefales derfor at forberede 
medarbejderne på forandringen gennem 
dialog og informationsmateriale, så de er 
bedst muligt forberedt på forandringen. 
I en kommune vil det være en god idé 
at have en føling med kommunalbestyrel-
sens holdning – ikke mindst sundheds-
udvalgets – så man er forberedt på mulig 
modstand eller opbakning herfra.

Overtrædelse
Det skal meldes klart ud, at overtrædelse 
af røgfri arbejdstid håndteres ligesom 
overtrædelse af øvrige regler på 
arbejdspladsen f.eks. alkoholpolitik. 
Overtrædelse kan medføre påtale i første 
omgang, dernæst en samtale. I yderste 
konsekvens kan det få ansættelsesretlige 
konsekvenser – på lige vilkår med 
overtrædelse af andre regler. Det er ikke 
hensigtsmæssigt med et arbejdsmiljø, 
hvor man angiver hinanden. Derfor 
påhviler det lederen at gribe ind.

Følge op på røgfri arbejdstid
Efter røgfri arbejdstid er trådt i kraft, 
er det vigtigt at være opmærksom på, 
hvordan det er gået med at indføre røgfri 
arbejdstid. Det kan f.eks. være efter 
et halvt til et helt år. Efterleves røgfri 
arbejdstid af medarbejderne og bliver 
det håndhævet? Hvis ikke kan det være, 
ledelsen må foretage nogle justeringer 
f.eks. i forhold til håndhævelse.

Vil I vide mere? 
Kontakt Camilla Freltoft Junge fra 
Kræftens Bekæmpelse på 3525 7549 
eller cfjunge@cancer.dk og få vejledning, 
hvis du gerne vil indføre røgfri arbejdstid i 
din kommune eller virksomhed.
Læs mere på 
www.cancer.dk/roegfriarbejdstid
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Røgfri arbejdstid i Egedal Kommune 
Egedal Kommune indførte røgfri arbejdstid pr. 1. oktober 2014. Det var med-
arbejdere og sundhedschefen fra Center for Omsorg og Sundhed, som satte 
processen i gang. Direktionen tog den politiske beslutning og valgte, at med-
arbejdere med overenskomstmæssige selvbetalte pauser må ryge i disse pauser. 
Beslutningen om røgfri arbejdstid blev truffet ét år inden den nye rygepolitik trådte i kraft. 

Konkrete initiativer
• Kort efter beslutning om røgfri arbejdstid var truffet, blev medarbejderne 
 informeret om, hvornår røgfri arbejdstid trådte i kraft via kommunens intranet. 
 Samtidig blev selve rygepolitikken og de hyppigt stillede spørgsmål/svar lagt op 
 på intranettet. 
• Egedal Kommune tilbød gratis rygestopkurser (Kom & Kvit) via den kommunale 
 sundhedsordning for medarbejderne – før og efter røgfri arbejdstid trådte i kraft.
• Egedal Kommune tilbød gratis nikotinsubstitution til medarbejderne i 2014. 

 Læring
• For at røgfri arbejdstid kan lykkes, skal regler håndhæves af alle ledere – både 
 centrale og decentrale.
• Det er væsentligt at være opmærksom på, hvad det er for en proces, man sætter 
 i gang, afhængig af om initiativet om røgfri arbejdstid er taget af ledelsen eller 
 medarbejderne.
• Det kan være en gode idé at overveje, hvordan man vil markedsføre rygestop- 
 kurserne, så medarbejdere får lyst til at benytte tilbuddet.
• Overvej, hvordan man kan gøre opmærksom på, hvornår røgfri arbejdstid ind- 
 føres foruden på kommunens hjemmeside. 
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Motivation lokalt på de enkelte arbejdspladser er afgørende. 
Hos os blev arbejdsmiljøgrupperne uddannet til at tage 
dialogen om den røgfri arbejdstid lokalt. Uddannelsen 
blev baseret på fakta om rygning og dialogredskaber til 
personalemøder og personlige samtaler. Det har betydet, at der 
på mange arbejdspladser har været en nuanceret proces hen 
imod røgfri arbejdstid.    

     
 
    Claes Rosenkrands, 
    arbejdsmiljøkonsulent, Sorø Kommune

”

Kræftens Bekæmpelse
Strandboulevarden 49

2100 København Ø
Telefon 35257500

www.cancer.dk


