
Retningslinje til Røgpolitik for Aalborg Universitetshospital 

 
Retningslinje til Røgpolitik for Aalborg Universitetshospital tager afsæt i Region Nordjyllands Sundhedsfremme- og 

forebyggelsespolitik for ansatte i Region Nordjylland, samt ”lov om røgfrie miljøer” (lov nr. 512 af den 6. juni 2007, ændret ved lov 

nr. 532 af den 26. maj 2010 og lov nr. 607 af den 18. juni 2012). 

 

Aalborg Universitetshospital er røgfrit på matriklen, inde såvel som ude for patienter, personale og besøgende. Rygeforbuddet 

omfatter ligeledes elektroniske cigaretter. 

 

For personale gælder: 

Overtrædes røgpolitikken af en ansat kan det – efter omstændighederne - få ansættelsesretslige konsekvenser. 

1. Første gang en ansat noteres for at ryge på hospitalets matrikel: 

Indkaldes den ansatte til samtale med nærmeste leder. 

Den ansatte tilbydes rygestopkursus. 

Samtalen føres til referat, som vedlægges den ansattes personalesag. 

Det indskærpes overfor den ansatte, at rygning er forbudt, og at det – efter omstændighederne - kan få ansættelsesretlige 

konsekvenser, såfremt det gentages. 

 

2. Anden gang en ansat noteres for at ryge på hospitalets matrikel: 

Indkaldes den ansatte til tjenstlig samtale med Klinikledelsen/Servicechef. 

Samtalen gennemføres sammen med en Personalekonsulent fra Koncern HR og andre relevante parter. 

Samtalen føres til referat, som vedlægges den ansattes personalesag. 

Samtalen kan – efter omstændighederne – medføre skriftlig advarsel. 

 

3. Tredje gang en ansat noteres for at ryge på hospitalets matrikel: 

Indkaldes den ansatte til tjenstlig samtale med Hospitalsledelsen.  

Samtalen gennemføres sammen med en Personalekonsulent fra Koncern HR og andre relevante parter.  

Samtalen føres til referat, som vedlægges den ansattes personalesag. 

Samtalen kan – efter omstændighederne – medføre afskedigelse eller bortvisning. 

 

For patienter og besøgende gælder: 

 Patienter og besøgende anvises rygemulighed i de opstillede rygepavilloner eller udenfor hospitalets matrikel. 

 I indkaldelsesbreve, informationsbreve og ved skiltning mm. orienteres patienter om, at det er forbudt at ryge på Aalborg 

Universitetshospitals matrikel.  

 

Rygestoptilbud: 

Der er tilbud om rygestopvejledning ved henvendelse i Sund Info; telefon 9766 1360 eller mail: sundinfo@rn.dk. Den ansatte kan 

også kontakte sin bopælskommune, hvor tilbuddene findes på www.sundhed.dk.  

 

 

Godkendt af Hospital MED-udvalget den 8. april 2015 

Revideret iht. referat fra møde i MED-udvalget den 8. juni 2016  
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