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Hvad er røgfri arbejdstid?

Røgfri arbejdstid betyder:

• Ingen rygning i den tid man er på 

arbejde 

• Ingen rygning - hverken indendørs, 

udendørs eller udenfor matriklen

• Ingen rygning i selvbetalte pauser eller 

når man flekser ud

• Alle afdelinger/forvaltninger har 

samme rygepolitik



Årlige dødsfald tilskrevet forskellige risikofaktorer

Sygdomsbyrden i DK - Risikofaktorer, SIF og Sundhedsstyrelsen, 2016



Hvad virker bedst?

L Joossens, M Raw, 2006. The Tobacco Control Scale: a new scale to measure country activity. Tobacco Control 
2006; doi: 10.1136/tc.2005.015347 



Hvorfor indføre røgfri arbejdstid?

• Strukturel forebyggelse

• Rammer bredt og alle sociale 

grupper

• Røgfri arbejdstid:

• Beskytter medarbejdere mod 

tobaksrøg og giver et sundere 

arbejdsmiljø

• Støtter medarbejdere som gerne vil 

stoppe

• Støtter medarbejdere i ikke at 

begynde at ryge



Formålet med kortlægningen

• Følge udviklingen i 

kommunerne 

• Gentagelse af kortlægningen i 

maj 2015

• Synliggøre og inspirerer andre 

kommuner  



Metode 

• Er foregået i oktober-december 2016

• Baseret på telefoninterviews med 

kommunale HR-konsulenter og -chefer 

• 80 kommuner har deltaget (15 

kommuner har indført røgfri 

arbejdstid, 2 var på vej, 1 har ikke 

svaret)



Fordeling af kommuner med røgfri arbejdstid
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Kommunernes holdningen til røgfri arbejdstid
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I dag har 19 kommuner røgfri arbejdstid

2012: Fredensborg 

2013: Aarhus, Allerød, Sorø 

2014: Middelfart, Holbæk, Syddjurs, 

Struer, Egedal 

2015: Gladsaxe, Bornholm, 

Guldborgsund 

2016: Favrskov, Esbjerg, Odder 

2017: Odense, Lemvig, Vallensbæk, 

Kerteminde 

2 kommuner er på vej 

2018: Vesthimmerland, Furesø (1.1)

Find kortet på www.cancer.dk/roegfriarbejdstid

http://www.cancer.dk/roegfriarbejdstid


Kontakt gerne 
Camilla Freltoft Junge, cfjunge@cancer.dk eller 35357549 

Læs mere på www.cancer.dk/roegfriarbejdstid

mailto:cfjunge@cancer.dk
http://www.cancer.dk/roegfriarbejdstid

