Implementering af røgfrie udearealer i MSO

☒ Åben indstilling Sagsbehandler:
☐ Lukket indstilling Klaus Bach og Lene Gade

Chefteammøde 28. april 2020

Mødedeltagere:

Baggrund
Byrådet har den 15. april 2020 vedtaget indstillingen om røgfrie udearealer. Indstillingen indebærer, at der
ikke må ryges på udearealerne ved lokalcentre, sundhedsenheder, sundhedshuse og frivillighuse inkl. Folkestedet, Huset Trøjborg, Fristedet Skæring og Værkstedet. Det vil sige alle MSO-arealer, som ikke er ved plejeboliger eller ældreboliger, da arealerne ejes af boligforeningen.
Saxild Strand vil have et markeret udeareal, hvor det fortsat er tilladt at ryge.

Afdeling/Ansvarlig leder:
Sundhedsstrategi, Otto Ohrt

Otto Ohrt

Opfølgning
Der gives en status på implementeringen på Chefteamets møde i oktober. Sundhedsstaben er ansvarlig.
Derudover har direktionerne et ønske om, at det tages det op på et fællesmøde for direktionerne.

I forbindelse med høringen er det blevet påpeget, at tiltaget risikere at skabe mere ensomhed, da røgfrie
udearealer kan afholde borgere fra at deltage i aktiviteter på lokalcenter og frivillighuse. I kommentarerne til
høringssvarene har MSO tilkendegivet en øget opmærksomhed på det.
HR arbejder fortsat med at sikre, at røgfrie udearealer ved ældreboliger og ved plejehjem drøftes på afdelingsmøder.

Kommunikation

Beslutninger
Chefteamet skal beslutte:
At rygeforbuddet implementeres snarest og inden sommerferien.
At Sundhedsstaben i samarbejde med Kommunikation udarbejder information til brugerne samt
skilte og besked om, at askebægere skal nedtages.
Direktionerne har ansvaret for at beslutte lokale løsninger, hvor plejehjem og lokalcenter er sammenbygget.
Direktionerne har ansvaret for, at rygeforbuddet drøftes i de lokale råd for lokalcentre. Sundhedsstaben har ansvaret for, at det drøftes i brugerråd ved frivillighuse.
At frivilligkonsulenterne holder øje med, om brugergruppen ændres, og om det er nødvendigt at
gøre en særlig indsats for at få rygere tilbage i fællesskaber.
At Sundhedsstaben har ansvaret for at følge op på samarbejdet med strøgforeningen om en ikkerygekampagne.
Sundhedsstyregruppen følger op på den samlede indstilling om røgfrie udearealer.

Chefteamets beslutning kommunikeres ud i MSO via ’Chefteamets 5 minutter’.
I samarbejde med MSO Kommunikation udarbejder Sundhedsstaben information til brugere samt skilte i samarbejde med AAK Kommunikationsstyregruppen.
Den konkrete implementering i MSO meldes ud via Fagligt Hjørne.
Sundhedsstaben laver sammen med Kommunikation en kommunikationsplan for aktiviteter, kampagner og
presse. Der produceres permanente skilte, som sættes op ved MSO’s røgfrie udearealer med budskabet ”tak
fordi du ikke ryger her”. Og snarest muligt på de øvrige magistratsafdelingers arealer.
AAK Kommunikationsstyregruppen godkender fælles layout og design af skilte til brug i alle magistratsafdelinger.

Koordinering
Koordineret med Svend, Maj og Jens

Effekt
Sundhed og Omsorg ønsker at have røgfrie omgivelser, som er imødekommende for alle generationer.
Samtidigt vil vi vise resten af Danmark, at røgfrie udearealer fint kan fungere.

Direkte udgifter (tkr.)

Udgiften finansieres inden for:
☐ Afdelingens grundbudget
☐ Afdelingens opsparing
☐ MSO’s fælles opsparing

2019
2020
2021

Hvis der skal findes nye midler, er det vigtigt at indstillingen koordineres med Økonomi, så det noteres præcist hvor midlerne skal
komme fra.

2022
Der forventes ikke direkte udgifter.

PROCES

Indirekte udgifter

Byrådet vedtager røgfrie udearealer

15. april

Chefteam-møde

Drøftelser i lokale råd

Information til brugere

Alle arealer er røgfrie

Opfølgning i CT

Dags dato

Maj-måned

Maj-måned

Juni

Oktober

Referat
Chefteamet besluttede:
- At rygeforbuddet implementeres snarest og inden sommerferien.
- At Sundhedsstaben i samarbejde med Kommunikation udarbejder information til brugerne samt skilte og besked om, at askebægere skal nedtages.
- At direktionerne har ansvaret for at beslutte lokale løsninger, hvor plejehjem og lokalcenter er sammenbygget.
- At direktionerne har ansvaret for, at rygeforbuddet drøftes i de lokale råd for lokalcentre. Sundhedsstaben har ansvaret for, at det drøftes i brugerråd ved frivillighuse.
- At frivilligkonsulenterne holder øje med, om brugergruppen ændres, og om det er nødvendigt at gøre en særlig indsats for at få rygere tilbage i
fællesskaber.
- At Sundhedsstaben har ansvaret for at følge op på samarbejdet med strøgforeningen om en ikke-rygekampagne.
- Sundhedsstyregruppen følger op på den samlede indstilling om røgfrie udearealer.
Der er enighed om plakat-skitsen udformet med et hjerte og en kombination af det anerkendende og tekst med ønske om at respekterer dette – og
muligheden for at skifte mellem plakater, så de bedre ses/huskes.

