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IMPLEMENTERING 
AF RØGFRI ARBEJDSTID

PROCESSTRATEGI
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Hvorfor 
Røgfri arbejdstid? 

Hjerteforeningen har indsamlet 
erfaringer fra kommuner med 

Røgfri arbejdstid. Læs her, hvordan I 
kan implementere Røgfri arbejdstid i 

jeres kommune.

Røgfri arbejdstid betyder, at de ansatte ikke 
må ryge i arbejdstiden. Reglerne gælder hele 
arbejdstiden, og dermed også når medarbej-
deren er ude til møde eller på vej fra et møde 
til et andet. Røgfri arbejdstid er en effektiv 
metode til at forebygge rygestart, fremme 
rygestop og samtidig sikre et sundere 
arbejdsmiljø for alle ansatte. 

Hjerteforeningen anbefaler det mest 
restriktive regelsæt, der helt udelukker rygning 
i arbejdstiden.
Nogle kommuner har valgt at muliggøre 
rygning i selvbetalte pauser. I skal dog være 
opmærksomme på, at man med disse 
undtagelser ikke opnår samme fordele, som 
ved de restriktive regler.
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Fordele ved 
Røgfri arbejdstid  

Der findes mange fordele ved at 
implementere Røgfri arbejdstid. Nogle af 
fordelene er følgende: 

• Restriktive rygeregler har potentiale til at 
ændre den sociale norm omkring rygning 
blandt ansatte, og borgere der kommer i 
kontakt med ansatte. Tiltaget kan bruges 
til at støtte ansatte der har et ønske om 
at stoppe med at ryge, ved at minimere 
de daglige fristelser. 

• Røgfri arbejdstid fjerner muligheden for, 
at de ansatte danner rygekliker, og kan 
bidrage til at fremme en bedre pause- 
kultur på arbejdspladsen, hvor fælles- 
skabet styrkes og pauserne holdes 
samtidig. 

• Ansatte beskyttes mod indefra og 
udefra kommende tobaksrøg, og mod de 

partikler der bæres med ind på tøjet ved 
udendørs rygning. 

• Det kan skabe muligheder for at  
forandre de ansattes rygeadfærd, og har 
potentiale til at mindske prævalensen og 
tobaksforbruget hos de rygende med- 
arbejdere. 

• Det støtter nye ansatte og unge i ikke at 
begynde med at ryge på arbejdspladsen, 
for at blive en del af fællesskabet. 

• Det kan styrke de enkelte medarbe-
jderes image som rollemodeller og 
sundheds-autoriteter, over for kunder og 
borgere. 

Det afgøres af arbejdspladsens kultur, hvilke 
argumenter der vil veje tungere end andre, når 
beslutningen skal formidles og implemen- 
teringen skal indføres.
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Hvordan kan Røgfri 
arbejdstid indføres?   

For at sikre den gode proces, når Røgfri 
arbejdstid skal indføres, er det vigtigt at gøre 
sig overvejelser omkring, hvilke muligheder 
og barrierer der kan være i forbindelse med 
tiltaget. Baseret på forskellige erfaringer, som 
Hjerteforeningen har indsamlet fra de  
kommuner der allerede har indført Røgfri  
arbejdstid, er her opstillet en række  
overvejelser I bør gøre jer i processen: 

BESLUTNINGSFASEN

Inden I beslutter jer, er det hensigtsmæssigt 
at kvalificere jeres viden om emnet. Ind-
hent gerne erfaringer og gode råd fra andre 
kommuner eller arbejdspladser, der har været 
igennem processen. Hjerteforeningen har fx 
samlet erfaringer i en rapport som fra slut- 
ningen af 2017 kan findes på  
www.hjerteforeningen.dk/roegfriarbejdstid. 
Det er en kommunal ledelsesbeslutning  
hvorvidt Røgfri arbejdstid skal indføres. Vurder 
på baggrund af kontekst og kommunal  
tradition, hvordan det er mest hensigts- 
mæssigt at træffe beslutningen. Kan der ikke 
opnås enighed i HovedMed, kan det fx være 
en fordel hvis direktionen beslutter det. Træf 
dog beslutningen og vær tydelig omkring 
hvorfor. Inddrag derefter medstrukturen i 
selve implementeringsprocessen. Inden 
beslutningen træffes, er det en god ide at 
inddrage politikerne og sikre deres opbakning, 
så I ikke risikerer pludselig modstand derfra. 

Klæd dem på, så de bakker op om  
beslutningen og kan svare eventuelle presse-
henvendelser på en fornuftig måde. Lederen 
på den enkelte arbejdsplads er ansvarlig 
for, at rygepolitikken bliver overholdt af de 
ansatte, og erfaringer viser, at en succesfuld 
implementering i høj grad afhænger af  
opbakning og støtte fra de lokale ledere. Så 
sørg for at klæd dem godt på, inden de nye 
regler træder i kraft.

Erfaringer fra kommuner viser, at  
beslutningen er nemmere at træffe, hvis man i 
forvejen har haft fokus på øvrige sundheds- 
indsatser. Er de ansatte fx allerede vandt til 
en rygepolitik, hvor de kun må ryge i deres 
selvbetalte pauser, eller uden for matriklen, 
kan det være nemmere for dem at tilpasse 
sig den reviderede rygepolitik. Det kan derfor 
for nogle være en løsning at indføre Røgfri 
arbejdstid i etaper, særligt hvis alternativet er 
at rygepolitikken slet ikke bliver revideret.

UDFØRELSESFASEN 

Når beslutningen er truffet, er det en god idé 
at planlægge implementeringen grundigt, da 
det kan bidrage til at mindske de barrierer der 
kan opstå. 

Følgende punkter anbefales: 
• Anerkend de ansattes udfordringer og 

frustrationer, og sørg for at de bliver  
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orienteret om de nye regler om Røgfri  
arbejdstid. Sørg for at nå ud i yderste led 
med information til alle medarbejdere.

• Fortæl gerne, hvorfor I har valgt at indføre 
Røgfri arbejdstid, og hvordan det er blevet 
besluttet. 

• Fortæl, om de muligheder de ansatte har 
for at få hjælp til rygestop. 

• På nogle arbejdspladser kan det være en 
fordel at kortlægge rygekulturen ved fx at 
udarbejde en spørgeskemaundersøgelse, 
der kan kortlægge antal rygere, rygevaner 
– tidsforbrug og rygesteder, gener for de 
andre ansatte og den generelle holdning 
til rygning. 

• •Meld beslutningen ud i god tid, da det 
giver medarbejderne mulighed for at 
vænne sig til de nye regler. Har medar-
bejderne mulighed for at forberede sig 
mentalt på  
forandringen, kan det også hjælpe dem til 
at komme nemmere igennem processen.

• Sørg for at involvere medarbejderne 

bedst muligt. Hav fokus på de gode 
• argumenter, når beslutningen skal 
• meldes ud, og opfordre gerne ikke-ry-

gerne til at støtte rygerne igennem 
implementeringen – det kan også styrke 
fællesskabet. 

• Find evt. en ankerperson på arbejdsplad-
sen som kan motivere og gå foran mht. 
rygestop.

• Find ud af, hvilke støttemuligheder, der er 
behov og interesse for, og vær klar. 

• Tænk fremad, og husk at informere om, 
at I har Røgfri arbejdstid, når I søger nye 
medarbejdere.

• Når Røgfri arbejdstid er indført, er det 
vigtigt at huske på, at det er en regel der 
ligestilles med de andre regler. 

Erfaringer fortæller, at utilfredshed og  
frustrationer ofte lægger sig, når først Røgfri 
arbejdstid er implementeret og hverdagen 
fortsætter som før.
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Information 
til medarbejderne   

Når beslutningen omkring implementeringen 
er truffet, er det vigtigt at melde ud til  
medarbejderne, så de kan forberede sig på de 
nye tiltag. Inddrag gerne kommunikations- 
afdelingen tidligt i processen, så de kan 
hjælpe med at formidle ændringerne ud på 
en hensigtsmæssig måde og via de rigtige 
kanaler.
Forskellige kommunikationsstrategier kan 
tages i brug såsom:

SKRIFTLIGT MATERIALE 

• Begrundelsen for hvorfor I har valgt at 
indføre Røgfri arbejdstid, og hvordan det 
er blevet besluttet. Selve rygepolitikken 
samt FAQ skal være tilgængelig for  
medarbejderne. 

• Evt. en vejledning til medarbejderne der 
kan fungere som inspirationsmateriale, 
og som indeholder oplysninger om 
metoder, gode råd mv. om procedurer og 
processer i forbindelse med implemen- 
teringen. 

• Plakater og skiltning med synlig dato for, 
hvornår Røgfri arbejdstid effektueres. 
Derpå informeres ikke kun de ansatte, 
men samtidig også borgere, kunder og 
eksterne leverandører om de nye ryge- 
regler. 

Tilbud om hjælp til rygestop 
• Det er vigtigt at huske på, at formålet 

med Røgfri arbejdstid ikke er at afskaffe 
pauser eller at få de ansatte til at stoppe 

• med at ryge i deres fritid. Det er dog en 
fordel, hvis arbejdspladsen har mulighed 
for at tilbyde de ansatte hjælp til  
rygestop. 

• Gør medarbejderne opmærksomme på, 
at der er hjælp at hente, til dem der  
ønsker et komplet rygestop. 

• Flere vælger at tilbyde medarbejderne 
rygestopkurser i kommunen eller får 
arrangeret, at der kan holdes ryge- 
stopkurser på de enkelte arbejdspladser.

• Nogle arbejdspladser betaler et beløb til 
de rygende medarbejdere, så de kan gøre 
brug af alternative rygestopstilbud.

• Medarbejderne kan med fordel benytte 
sig af hjælp fra Stoplinien, ved at kontakte 
dem på: 8031 3131. 

• De kan også få hjælp via app’en e-kvit, der 
er et program til alle, der ønsker at blive 
røgfri eller blot vil vide mere om egen ryg-
ning. E-kvit-app’en kan hentes i Microsoft 
Store, App Store eller på Google Play.

• Nogle ansatte kan måske være bange for 
at tage på i vægt efter et rygestop. Nikotin 
påvirker sultfornemmelsen og stofskiftet, 
og derfor også forbrændingen. Der er  
derfor risiko for, at man tager mellem 3-6 
kg på efter et rygestop. Til de  
medarbejdere der er nervøse for denne 
vægtøgning, kan der evt. tilbydes  
kostvejledning.
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Ny rygepolitik
Hjerteforeningen anbefaler en klart formuleret 
rygepolitik, uden undtagelser. Rygepolitikken 
skal ikke være alt for detaljeret, og der kan 
evt. suppleres med en FAQ til de ansatte og 
lederne, for at underbygge politikken. 

Flere arbejdspladser indfører Røgfri arbejdstid 
med en række undtagelser for at imøde-
komme rygernes behov. Der kan fx være 
mulighed for at ryge i flextid eller selvbetalte 
pauser. Vælger man en rygepolitik med disse 
undtagelser, skal man være opmærksom på, 
at man risikerer at fastholde rygekulturen 
på arbejdspladsen, og derved ikke opnår de 
fulde gevinster ved Røgfri arbejdstid. Det kan 
dog være en måde hvorpå man opnår nogle 
ændringer frem for intet. Dog kan der opstå 
uhensigtsmæssige episoder. 
Et eksempel hentet fra en kommunes  
materiale kan ses i nedenstående case: 

Et andet eksempel kan ses her: 

Pointen med eksemplerne er, at illustrere 
hvilke uhensigtsmæssige konsekvenser en 
ufuldstændig version af Røgfri arbejdstid kan 
have. Dermed ikke sagt, at en kompromis-
løsning ikke kan være bedste alternativ, og for 
nogle det første skridt hen mod fuldstændig 
Røgfri arbejdstid. 

X kommune har røgfri arbejdstid og røgfri 
matrikel. Man vil gerne afskaffe synlig 
rygning. 
Dog har ansatte på Rådhuset mulighed 
for at flekse ud – for at holde selvbetalt 
rygepause uden for matriklen. 
Ordningen breder sig, så decentrale  
afdelinger og institutioner og ansatte, 
uden fleks ordning, laver kollektive 
aftaler med lokale ledelser og kan holde 
rygepause mod at blive ½ time ekstra på 
arbejde. Den synlige rygning, man ville 
afskaffe, er meget synlig.

Y kommune har indført Røgfri  
arbejdstid med mulighed for at flekse ud 
for at holde selvbetalt rygepause. En  
medarbejder flekser ud midt på dagen 
for at holde rygepause – på Rådhusets 
P-plads. På P-pladsen bliver medarbe-
jderen kørt ned og efterfølgende pågår 
der en tvist mellem kommunens  
medarbejderforsikring og  
medarbejderens private forsikring.
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E-CIGARETTER

Vi anbefaler, at e-cigaretter sidestilles med 
tobak:

• 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.

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

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

• Der er desuden usikkerhed om de mulige 
helbredsmæssige konsekvenser af  
e-cigaretter, både med og uden nikotin. 
Dog peger forskning på, at væsken i 
e-cigaretter indeholder kræft- 
fremkaldende og sundhedsskadelige 
stoffer.



9

Forandringer skaber ofte modstand. Hvis I 
er forberedte, og er klar over, hvorfor Røgfri 
arbejdstid indføres, kan I minimere eventuel 
modstand.
Det er samtidig vigtigt, at være forberedt på, 
hvordan forskellige reaktioner og fortvivlelse 
kan håndteres. Spørgsmål kunne lyde: ”Bliver 
søde sager også snart forbudt?”. Til et sådan 
spørgsmål kan der fx svares, at rygning er en 
privat sag, ligesom at drikke alkohol, som jo 
på mange arbejdspladser, heller ikke er tilladt i 
arbejdstiden længere. 
Medarbejderne kan også frygte tanken ved nul 

Hvordan skal 
modstand håndteres?  

cigaretter i otte timer. Det kan sandsynligvis 
forhindres gennem dialog og information, så 
medarbejderne bedst muligt forberedes på 
forandringen. Ligeledes er det vigtigt, at melde 
forandringer ud i god tid, så medarbejderne 
kan forberede sig på implementeringen. 
Det vil være en god idé at være bekendt med 
kommunalbestyrelsens og sundheds- 
udvalgets holdninger, så man er forberedt 
på mulig modstand eller opbakning herfra. 
Inddrag derfor politikerne, og sørg for at have 
deres opbakning.
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Evaluering af 
Røgfri arbejdstid

• Efter et halvt til et helt år kan der evalueres. 
• Følg op på de mål, som I har sat jer. 
• Sørg for, at der er åbenhed om fordele og 

ulemper ved ordningen. 
• Hvordan er implementeringen gået?
• Efterleves tiltaget, og bliver de nye regler 

håndhævet? 

• Hvis ikke dette er gjort, må ledelsen  
foretage eventuelle ændringer. 

• Sørg for at minde de lokale ledere om, at 
kommunen har Røgfri arbejdstid, fx  
gennem nyt informationsmateriale eller 
små medarbejderhistorier fra hverdagen.

Overtrædelse af Røgfri arbejdstid ligestilles 
med andre overtrædelser, og vil blive hånd-
teret på samme vis. Som andre overtrædelser, 
kan der medføres påtale i første omgang, 
herefter en samtale. I yderste konsekvens kan 
det få ansættelsesretlige konsekvenser – på 

Overtrædelse  
lige vilkår med overtrædelse af andre regler. 
Det er den lokale leders ansvar at håndhæve 
rygereglerne på den enkelte arbejdsplads. En 
formulering af konsekvenserne ved over-
trædelse, er hensigtsmæssigt at have med i 
rygepolitikken og FAQ’en.
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