
Rådmandsindstilling: Etablering af røgfrie afsnit på plejehjem 

Den 1. juni 2018, Strategi & Udvikling  

Baggrund: 
Chefteamet besluttede i juni 2017 igangsætning af Projekt Røgfri fremtid (opdateret projektbe-
skrivelse er vedlagt). Status er: 

• Vi har etableret en projektorganisation med styregruppe og projektgruppe med henblik på 
at sikre projektets fremdrift, relevans og implementering.  

• Via SOSU Østjyllands bestyrelse og via en ny samarbejdsaftale mellem MSO og SOSU Ø 
har vi sat fokus på røgfri uddannelse. SOSU Ø har igangsat en proces med henblik på 
røgfri arbejdstid for undervisere og på sigt røgfri uddannelse for elever 

• Plejehjemmet Vejlbygade arbejder med et projekt, der omhandler medarbejderes udsæt-
telse for passiv rygning og alkohol. Ny pjece om emnet er netop udsendt.  

• Område Marselisborg har haft dialog med borgere om, hvorvidt borgere efterspørger at bo 
i røgfrie miljøer med henblik på en pejling af efterspørgslen 

• I pjecen ”Velkommen på plejehjemmet” er det fremhævet, at: Alle plejehjemmets arealer er røg-

frie, men i din egen bolig bestemmer du selv. Dog skal du lufte grundigt ud forud for besøg af personalet. 

Beslutninger: 
Styregruppen for projekt Røgfri Fremtid indstiller, at 
1) Sundhed og Omsorg etablerer røgfrie afsnit på hovedparten af nuværende og fremtidige 

plejehjem. Ved røgfrie afsnit forstår vi, at et område på et plejehjem er helt røgfri – dvs. at 
også lejligheder er røgfrie. Processen igangsættes med disse skridt: 
▪ Vi undersøger, om der er afdelingsbestyrelser på eksisterende plejehjem, der allerede nu øn-

sker at igangsætte en proces, hvor der etableres røgfrie afsnit. Herefter udpeger vi fx to pleje-
hjem, som etablerer røgfrie afsnit 

▪ Fra 2018 drøfter alle afdelingsbestyrelser muligheden for at tilbyde røgfrie afsnit 
▪ Processen foregår i samarbejde med forstandere, afdelingsbestyrelser, boligadministrationen og 

Sundhed. 

2) Vi udformer forslag til fælles model for brug af luftrensere med fælles indkøb, administra-
tion, finansiering og tildelingskriterier.  

Effekt og målopfølgning: 
Målet er, at plejehjem i Aarhus Kommune tilbyder røgfrie afsnit til borgerne samt at medarbej-

dere i Aarhus Kommune belastes mindst muligt af passiv rygning. Effektmålet er, at vi bidrager 

til det nationale mål om flere sunde leveår - for både medarbejdere og borgere. Røgfrie afsnit 
kan have negative konsekvenser for boligtildeling i situationen, hvor der fx kun er ledige boli-
ger i røgfrie afsnit og den ventende borger ønsker bolig, hvor der kan ryges. En risiko er også 
at rygere koncentreres færre steder og skaber større gener her. 

Implementering: 
Næste skridt er:  
▪ Etablering af røgfrie afsnit drøftes i Ældreråd, Handicapråd og Sundheds- og Omsorgsudvalg 
▪ Oplæg til fælles model for brug af luftrensere udarbejdes af Klyngen for Arbejdsmiljø i samarbejde 

med HAU og Center for Frihedsteknologi. Forslaget godkendes af Styregruppen for Røgfri Fremtid i 
samarbejde med Økonomi. 

▪ Eventuel Byrådsindstilling og samarbejde med MSB om luftrensere 

 

Kommunikation: 
Danmark har siden 2007 haft Lov om røgfrie miljøer og Aarhus Kommune har siden 2013 haft en 
rygepolitik. Set i et sundhedsperspektiv har begge dele medført positive ændringer. Sundhed og 
Omsorg vil give den positive udvikling endnu et markant skub fremad ved at igangsætte tiltag, der 
skal forebygge og fjerne de massive sundhedsproblemer, rygning skaber. 
 
Projektet Røgfri Fremtid og projektets tiltag er målrettet, at: 

• Etablere røgfrie afsnit på plejehjem  

• Forbedre beskyttelse af vores medarbejdere mod passiv rygning i arbejdstiden 
 
Erfaring og viden viser, at strukturelle indsatser som fx røgfri arbejdstid er afgørende, når man vil 
understøtte medarbejdere og borgere, der ønsker at stoppe med at ryge.  
 
Sundhed og Omsorg ønsker at tilbyde borgere mulighed for at bo i røgfrie miljøer på plejehjem. Vi 
ønsker samtidigt at respektere borgernes frie valg: Borgerne bestemmer – og der skal være mulig-
hed for at ryge. Borgere, som ryger er naturligvis også velkomne på plejehjem i Aarhus Kommune. 
Vi øger også brugen af luftrensere så vi sikrer et godt arbejdsmiljø for medarbejderne. 
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Koordineret med andre afdelinger, hvilke: Bygningsafdelingen, Klyngen for arbejdsmiljø og sygefravær, 
Frihedsteknologi, Sundhed 
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▪ Omkostninger ved indkøb og vedligeholdelse af luftrensere: Omkostningen ved indkøb af 

luftrensere til 200 hjem på plejehjem vil være ca. 925.000 kr. Hertil kommer årlige vedli-
geholdelsesudgifter på ca. 290.000 kr.  

▪ Der afsættes ressourcer til at facilitere og kvalificere drøftelserne i bestyrelserne.  
 

 

 

  Maj 2018 Juni 2018  Juni-aug 2018  Aug-sept 2018 Fra sept 2018 Oktober 2018 

    

Møde i styregruppe Chefteam-møde Involvering af direktioner og for-
standere 

Drøftelse i råd og udvalg Afdelingsbestyrelser Opfølgning 



Referat: 

Chefteamet besluttede, at 
3) Sundhed og Omsorg etablerer røgfrie afsnit på hovedparten af nuværende og fremtidige plejehjem. Ved røgfrie afsnit forstår vi, at et område 

på et plejehjem er helt røgfri – dvs. at også lejligheder er røgfrie. Processen igangsættes med disse skridt: 
▪ Vi undersøger, om der er afdelingsbestyrelser på eksisterende plejehjem, der allerede nu ønsker at igangsætte en proces, hvor der etab-

leres røgfrie afsnit. Herefter udpeger vi fx to plejehjem, som etablerer røgfrie afsnit 
▪ Fra 2018 drøfter alle afdelingsbestyrelser muligheden for at tilbyde røgfrie afsnit 
▪ Processen foregår i samarbejde med forstandere, afdelingsbestyrelser, boligadministrationen og Sundhed. 

4) Vi udformer forslag til fælles model for brug af luftrensere med fælles indkøb, administration, finansiering og tildelingskriterier. 
 
Det er vigtigt, at processen med røgfri afsnit foregår ad frivillig vej ift. allerede opførte boliger. Ift. nybyggeri oprettes der røgfrie afsnit fra starten.   
I det videre arbejde søges der inspiration fra Silkeborg Kommune, der har stor succes på området ved nyopførte boliger og ombygninger. Hos de 
almene boliger undersøges det hvordan de håndterer røgfri boliger og hvordan de tildeler boliger til ansøgere.  
Der tages kontakt til MSB for at drøfte hvordan de håndterer deres drøftelser med afdelingsbestyrelserne. Der udarbejdes en kommunikations-
pakke som oplæg til drøftelserne i afdelingsbestyrelserne.   
 
Vedr. luftrensere, skal det undersøges om de kan betragtes som et APV-hjælpemiddel. 
 

 


