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WEBINAR OG OM  
RØGFRI ARBEJDSTID

- MED FÆLLESRÅDGIVNING

LISBETH HOLM OLSEN
CENTER FOR FOREBYGGELSE I PRAKSIS, 14. 
OKTOBER 2021



Kom godt i gang med røgfri arbejdstid den 14. 
oktober kl. 9.30-12.00

Tjek ind i TEAMS sker kl. 9.00-9.30

IN
D

S
Æ

T
 E

M
N

E

Tips til hvordan du og alle andre deltagere får den bedst mulige oplevelse:

o Slå din mikrofon fra, medmindre du bliver opfordret til at kommentere eller stille spørgsmål mundtligt.

o Slå dit kamera fra, medmindre du bliver opfordret til at kommentere eller stille spørgsmål mundtligt.

o Har du kommentarer eller spørgsmål, skriver du det i chatten eller rækker ‘hånd-ikon’ op. Chatten bliver 

tydelig i højre side af skærmen, når du har trykket på chat-ikonet i bjælken med funktioner midt på 

skærmen. I bjælken finder du også ‘hånd-ikonet’.

o Ha’ din telefon klar ved siden af din computer.

o Får du problemer med at høre noget undervejs, så start med at tjekke, om din højttaler er slået til.

o Oplever du at forbindelsen bliver dårlig, så luk andre programmer, du måtte have åbent samtidig. Virker 

dette ikke, så kontakt egen IT-afdeling.



Formålet er at give inspiration til, hvordan den gode 

proces forberedes FØR og EFTER beslutning om at 

indføre røgfri arbejdstid

Formål for dagen



Hvad er røgfri arbejdstid

Røgfri arbejdstid betyder:

• Ingen rygning i den tid man er på arbejde

• Ingen rygning- hverken indendørs, udendørs 

eller udenfor matriklen

• Alle institutioner, afdelinger/forvaltninger har 

samme rygepolitik

Der kan være enkelte undtagelser:

• selvbetalte pauser 

• når man flekser ud

• udvalgte botilbud



▪ Røgfri miljøer – særligt hvor børn og unge færdes (5 

anbefalinger) (G) 

▪ Røgfri arbejdstid (G) 

▪ Fleksible rygestoptilbud af høj kvalitet (G)

▪ Etablering af et systematisk henvisningssamarbejde med 

kommunale forvaltninger, almen praksis og sygehuse (G)

Fremhævede anbefalinger i pakken om tobak
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04 / FLERE SKAL VÆLGE ET RØGFRIT LIV
–OG INGEN BØRN OG UNGE SKAL BEGYNDE AT RYGE 

KL ANBEFALER TIL KOMMUNERNE:

• at kommunalbestyrelsen tager stilling til, hvordan kommunen understøtter at flere vælger et 

røgfrit liv, og ingen børn og unge begynder at ryge 

• at kommunen tager stilling ambitionerne i Røgfri Fremtid og muligheden for at deltage i 

partnerskabet

• at kommunen tager stilling til at indfører røgfri skoletid for elever på alle kommunens grundskoler, 

så røgfrihed gælder i hele skoletiden også uden for skolens matrikel

• at kommunen fortsat prioriterer en systematisk tobaksforebyggende indsats med brug af 

velafprøvede metoder over for børn og unge i skolen

• at kommunen og ungdomsuddannelserne sammen arbejder for at indføre røgfri matrikel eller røgfri 

skoletid på alle uddannelsesinstitutioner med optag af unge under 18 år 

• at kommunen arbejder for at udbrede røgfri miljøer via samarbejde med fritidsliv, foreninger og 

erhvervsliv

• at kommunen tager stilling til at indføre røgfri arbejdstid for kommunens medarbejdere

• at kommunen fortsat prioriterer tilbud om hjælp til rygestop til borgere, der ønsker at stoppe med at 

ryge, og at kommunen monitorerer indsatsen ved brug af Den Nationale Rygestopbase
6



Hvor mange kommuner har indført røgfri arbejdstid?

68 kommuner har indført røgfri 

arbejdstid med og uden undtagelser

Kilde: Kort over kommuner med røgfri arbejdstid -

Kræftens Bekæmpelse (cancer.dk)

https://www.cancer.dk/forebyg/undga-roeg-og-rygning/indsatser-mod-rygning/roegfri-arbejdstid/kommuner-med-roegfri-arbejdstid/?gclid=EAIaIQobChMIl_bFj97i8gIVy-d3Ch3b_wjiEAAYASAAEgI9evD_BwE


Program for webinar om røgfri arbejdstid via TEAMS

9.15-9.30 Tjek ind via TEAMS

9.30 Velkomst, præsentation og introduktion til dagens program v. Center for Forebyggelse i praksis

Der er flere veje til målet – hvor er I nu? Øvelse

Præsentation af inspirationskatalog v. Camilla Freltoft Junge, Projektleder, Kræftens Bekæmpelse

Beslutningsprocessen

Implementeringsprocessen  

Drøftelse i plenum – hvilke veje kan I gå? 

11.55-12.00 Afrunding og tak for i dag

Q & A og opfølgning på røgfri arbejdstid

Røgfri arbejdstid - hvad nu? Mulighed for sparring ift implementeringsproces v. CFP og KB

Erfaringer med at indføre røgfri arbejdstid i Silkeborg Kommune v. 

Marianne Ahrenkiel Søgaard, sundhedskonsulent og Charlotte Haun Brændstrup, HR, Silkeborg 

Kommune

Muligheder for samarbejde lokalt. v. Bruno Langdahl, Kræftens Bekæmpelses lokalafdeling

Pause

Det videre arbejde i egen kommune
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RØGFRI ARBEJDSTID I KOMMUNEN

Beslutning Implementering Drift



❑Fælles kortlægning af hvor I er i 

processen til røgfri arbejdstid?

❑Skriv din kommunes navn og hvor I 

er - i chatten 

Hvor din kommune i forhold til røgfri arbejdstid?
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At gøde jorden for beslutning om røgfri arbejdstid

Røgfri 
arbejdstid

Kommunens 
sundhedspolitik

Politisk ønske eller 
ønske fra direktionen

KLs 
forebyggelsesudspil –

temadrøftelse i 
Byrådet

Ønske fra 
personalegrupper/

MED systemet

De gode historier fra 
andre kommuner

Partnerskabet Røgfri 
Fremtid

Kræftens Bekæmpelse 
interessevaretager

Andre 

veje

Hvilke andre veje kan I få øje på?



Eksempel fra Næstved Kommune. Borgmestermøde

Anledning:

Borgmestermøde med 

Kræftens Bekæmpelses 

lokale repræsentant 



Eksempel fra Næstved Kommune. Beslutningsproces

Tidspunkt Handling

30.10.18 Temadrøftelse i Byrådet

Byrådet godkendte:

• at indgå partnerskabsaftalen ”Røgfri Fremtid” med Kræftens Bekæmpelse. Et element i 

partnerskabsaftalen er at anbefale røgfri arbejdstid

• Arbejdsgruppe udarbejder implementeringsplan med henblik at indføre røgfri arbejdstid 

med virkning 1. januar 2020

12.12.2018 HMU drøftelse med borgmester om beslutningsproces og indhold af Røgfri arbejdstid:

• Byråds/ledelsesbeslutning at indføre røgfri arbejdstid

• MED-udvalget skal fortsat inddrages og kvalificere ledelsens/byrådets beslutning 

• MED-Hovedudvalget får indflydelse på, hvordan røgfri arbejdstid bedst kan implementeres 

på alle arbejdspladser

28.02.2019 Beslutning i HMU om at revidere retningslinier om rygning:

• Gældende retningslinje for rygning fra 2017 opsiges med varsel til ophør pr. 31/12-2019.

• Herefter udarbejder ledelsen en skriftlig redegørelse for, hvad der gælder – et 

administrationsgrundlag



Tydelighed om HMUs rolle

– samarbejdsorgan 
mellem ledelse og 
medarbejdere
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Skanderborg– Byrådsbeslutning om høringsproces

Byrådet besluttede at igangsætte en høringsproces om at 

udvide de røgfrie miljøer i kommunen indenfor tre områder:

oRøgfri arbejdstid – handler om at gøre Skanderborg Kommune til en 

røgfri arbejdsplads, hvor rygning ikke er tilladt i arbejdstiden, hverken 

indendørs eller udendørs

oRøgfri adgangsforhold – handler om at gøre adgangsforholdene til 

kommunale bygninger og til bygninger, der huser kommunalt støttede 

aktiviteter, røgfri 

oRøgfri skoletid – handler om at indføre røgfri skoletid på kommunens 

folkeskoler, specialskoler samt 10. klassecenteret UCS10, så der ikke 

ryges i løbet af skoledagen, hverken på eller uden for skolens område

oHøringsperiode: 1 ½ måned. – Ny standard træder i kraft 1. jan 2020.
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ERFARINGER FRA 
SILKEBORG KOMMUNE

v. Marianne Ahrenkiel Søgaard, sundhedskonsulent og 

Charlotte Haun Brændstrup, HR, Silkeborg Kommune 
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SAMARBEJDE LOKALT. 
KRÆFTENS BEKÆMPELSE
OMRÅDEKONSULENTER 

V. BRUNO LANGDAHL, OMRÅDEKONSULENT, KRÆFTENS BEKÆMPELSE



Drøftelse i plenum: 

Hvilke veje kan I gå og hvordan 

skaffer I opbakning?

Hvilke veje – hvordan skaffer I opbakning?
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PAUSE
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IMPLEMENTERINGS
PROCESSEN 



Ønsker til sparring

Skriv i chatten:

Ønske til sparring



Lemvig Kommune. Implementeringsproces



Formidling og hjælp til ledere og mellemledere

• Informationsmøde for ledere og mellemledere om ny rygepolitik og 

nye regler om røgfri arbejdstid

• Hvordan håndterer lederne og mellemlederne de mange spørgsmål 

og nye grænser, som ofte skal afprøves?

• Varighed: 1 time 



Røgfri arbejdsplads – og hvad nu?

• Informationsmøde for alle som ryger på arbejdspladsen, uanset om de 

overvejer et rygestop eller ej 

• På mødet får man viden om nikotin, afhængighed, rygevaner og ikke mindst 

hjælp med gode strategier ift. at håndtere en arbejdsdag uden røg – herunder 

hvordan nikotinprodukter virker og anvendes til at lette den akutte trang –

desuden tilbud om at deltage på et rygestopforløb 

• Varighed: 1-1,5 time



Rygestoptilbud for medarbejdere - eksempler

https://www.cancer.dk/forebyg/undga-roeg-og-

rygning/indsatser-mod-rygning/kommunen-kvitter-

smoegerne/indsatser-i-koege-kommune/

• Rygestop og banko med gavekort til 

rygestopforløb - melde sig selv, 

venner og familier

• Sundhedsaftale i Fitness Center, hvor 

en rygestoprådgiver, kostvejleder og 

personlig træner giver råd

• Lokal konkurrence i forbindelse med 

rygestopcafé – ‘Næstved kvitter 

smøgerne kampagne’
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SPARRING I GRUPPER  
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PRÆSENTATION AF 
INSPIRATIONSKATALOG

v. Camilla Freltoft Junge, Projektleder, Kræftens Bekæmpelse
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OPFØLGNING PÅ 
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Q & A – eksempel fra Rebild Kommune
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https://rebild.dk/roegfri-arbejdstid

Q: Jeg betaler selv mine pauser (selvbetalt pause) –

må jeg ryge når jeg holder pause?

A: Ja, hvis du er ansat med overenskomstbestemte 

ulønnede pauser, vil du kunne ryge i disse pauser, så 

længe det ikke foregår på/i Rebild Kommunes 

institutioner, bygninger, materiel, biler og/eller på 

udendørsarealer, der hører til matriklen

Q: Må jeg ryge, når jeg er til møde ude i byen eller 

transporterer mig mellem borgere/arbejdspladser?

A: Nej, det er ikke tilladt at ryge i arbejdstiden. Det gælder 

også når du er til møde ude i byen eller når du 

transporterer dig fra et sted til et andet i din arbejdstid.

https://rebild.dk/roegfri-arbejdstid
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der trækkes i billedets hjørner  

Det videre arbejde i din kommune

Hvilke veje kan I gå?

➢ Hvad skal ske?

➢ Hvad kan din rolle være? Andres rolle?



Din handleplan

Hvad HvemHvordan
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Fra idé til beslutning

❖ De gode argumenter

❖ Opbyg/brug relationer

❖ Kommuniker om røgfri arbejdstid i 

mange sammenhænge 

Hvis I gøder og vander, er der chance for at noget gror



Anbefalinger til beslutningsproces

❖ Jeres politiske beslutninger skal tage afsæt i 

de ‘kroge’, I har, (fx Røgfri Fremtid eller 

pejlemærke i sundhedspolitik)

❖ Gå efter en helhedsløsning - vejen dertil kan 

være små skridt (fx en prøvehandling)

❖ Dialog mellem HR og sundhedsområdet: 

Røgfri arbejdstid er et naturligt element i 

sunde arbejdspladser



Anbefalinger til implementeringsproces

❖ Kommunikation: Tal om at håndtere rygetrang i 

arbejdstiden fremfor rygestop

❖ Dialog med ledere på alle niveauer

❖ Dialog med medarbejdere – informationsmøde 

for medarbejdere med rygetrang

❖ Husk at følge op
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TAK FOR I DAG – HELD OG LYKKE !

LLO@KL.DK


