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Hjerteforeningens arbejde

Stor satsning på tobak – 14.000.000 kr.

Udbredelse af Røgfri arbejdstid i kommuner (og på 

private arbejdspladser).

Fra 17 til 30 kommuner over de næste tre år. 75 private.

Forskning – professorat og ph.d.

Kampagne

Kortlægning (KB og HF)



60% AF ALLE 

RYGERE 

ØNSKER AT 

STOPPE.



Hvorfor?

Strukturel forebyggelse

- Røgfri arbejdstid forebygger rygestart

- Røgfri arbejdstid fremmer rygestop.

- Røgfri arbejdstid mindsker risikoen for, at medarbejdere bliver

udsat for tobaksforurenet luft. 

- Røgfri arbejdstid sender et vigtigt signal til borgerne om, 

at røgfrihed er normen. 

Rammer bredt

Denormalisering
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Sundhed

Effektivisering

Ligebehandling

RollemodelSundhed

Effektivisering



Sundhed

Det gode liv



Effektivisering



Effektivisering

13.700 dk pr. ryger i sygedage, dvs. 6.576 millioner dk pr. år.

31.300 dk pr. ryger i omkostninger for ekstra pauser, dvs. 
15.024 millioner dk pr. år.

Tobaksfri kommun: en guide för at utveckla det tobaksförebyggande 

arbetet. Statens Folkhälsoinstitut, Östersund 2010.



Rollemodel



Ligebehandling



Top-down – store skridt

Bottom-up – små skridt



Kommunen som organisation

Politisk niveau

Røgfri arbejdstid

Administrativt niveau



Mange veje

Modning af organisationen 

Fx tema i HMU

Involver alle relevante aktører.

Frivilligordning – starte i det små?

Klæd politikerne på, og sørg for at få deres 

opbakning.

Røgfri arbejdstid som del af større 

sundhedsstrategi?
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Udfordringer

Manglende evidens

Ingen specifikke outcome-mål

Regler frem for aktiviteter

Signal og symbolsk værdi (politisk)

Følelser og værdier

Svært at involvere folk

Forbud/begrænsninger frem for muligheder



Modstand

Indgribende i privatlivet.

Sundhedsparadigme, fysisk sundhed prioriteres frem 

for fx mental sundhed.

Rygere er præpatienter.

Stigmatisering og marginalisering.

Svært at undgå modstand, men muligt at minimere.



Narrativer

Kommunaldirektør: ”Vi har 

prioriteret de 

samarbejdsprincipper som 

eksisterer i vores MED-

system, og forsøgt at 

anerkende (udfordringerne). 

Taget det et skridt ad gangen”.

Tillidsrepræsentant: ”Det har 

været en kamp at få alle folks 

synspunkter med […]. Det har 

været en stor indgriben […]. 

Sådan gør man da bare, tror 

ledelsen..., men det gør man 

bare ikke. Sundhedsargumentet 

druknede, fordi reglerne (i 

starten) ikke var ens for alle”.



Formål

Inddragelse

Anerkendelse

Tid – små skridt

Engagement

Hjælp

Undtagelser?



Håndhævelse

Hav fokus på det tillidsbaserede

Ingen overvågning – intet rygepoliti

Konsekvent ledelseslinje

Tydelighed omkring konsekvenser af brud på reglerne

Tydelighed omkring hvad medarbejderne får ud af det.



Perspektiver

Forskellighed

Ulighed

Med på vognen
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Find de gode 

argumenter frem

Tid

Klæd politikerne på
Modning

Lokale ledere

Lokale MED-

udvalg

Involver alle 

relevante aktører

Sundhedsstrategi



Inspiration

https://hjerteforeningen.dk/roegfriarbejdstid


