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Det siger FOAs medlemmer i ældreplejen, socialpsykiatrien og på 
specialområdet om at arbejde med borgere, der ryger 

 
FOA har i perioden 6.-12. december 2011 gennemført en spørgeskemaundersøgelse via 
forbundets elektroniske medlemspanel om rygereglerne på de arbejdspladser, hvor 
medlemmerne arbejder. 2.024 medlemmer eller 54,1 procent af de inviterede har 
deltaget i undersøgelsen, der også indeholdt spørgsmål om andre emner end 
rygeregler. Knapt 1.900 medlemmer har svaret på spørgsmålene om rygeregler.  

Dette notat handler om medlemmernes oplevelser med borgeres rygning på deres 
arbejdsplads. Dette er særligt relevant for medlemmer ansat i ældreplejen (plejehjem, 
plejecentre og hjemmeplejen), socialpsykiatrien og specialområdet (handikapinstitution, 
døgninstitution, botilbud, specialskole eller lignende), og dette notat inkluderer derfor 
alene svar fra medlemmer fra disse arbejdsområder. Notatet bygger på i alt 900. 
besvarelser fra de nævnte arbejdsområder. 

 
Hovedresultaterne af undersøgelsen er: 
 

• Næsten 2 ud af 3 medlemmer, der arbejder i ældreplejen, socialpsykiatrien og 
specialområdet, er udsat for rygning fra borgere i deres arbejdstid. 

• Mere end 8 ud af 10 medlemmer, der arbejder i ældreplejen, socialpsykiatrien 
og specialområdet og som udsættes for borgeres røg i arbejdstiden, har regler 
på arbejdspladsen om borgeres rygning på arbejdspladsen. 

• Halvdelen af de adspurgte, der udsættes for røg fra borgere i arbejdstiden i 
ældreplejen, socialpsykiatrien og specialområdet og som arbejder på en 
arbejdsplads med rygepolitik for borgere, mener ikke, at rygereglerne for 
borgere fungerer godt. 

• 2 ud af 3 medlemmer i ældreplejen, socialpsykiatrien og specialområdet, der 
udsættes for røg fra borgere i arbejdstiden og hvis arbejdsplads har en 
rygepolitik for borgere, mener ikke, at rygereglerne for borgere på deres 
arbejdsplads er for upræcise. 

• Mere end hvert tredje medlem i ældreplejen, socialpsykiatrien og 
specialområdet, der udsættes for røg fra borgere i arbejdstiden og hvis 
arbejdsplads har en rygepolitik for borgere, mener ikke, at deres ledelse går nok 
op i, at rygereglerne for borgere på arbejdspladsen overholdes. 
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Næsten 2 ud af 3 medlemmer, der arbejder på plejehjem, i 
hjemmeplejen, socialpsykiatrien og på specialområdet, bliver udsat for 
røg fra borger i deres arbejdstid 

Medlemmer, der arbejder i ældreplejen, socialpsykiatrien og på specialområdet er 
blevet spurgt om, hvor enige eller uenige de er i, at de udsættes for røg fra borgere i 
deres arbejdstid. Til dette svarer 64 procent, at de er meget enige eller enige i, at de 
udsættes for røg fra borgere i arbejdstiden.  
 
Figur 1: Er du enig eller uenig i følgende udsagn om rygning i din arbejdstid: 
Jeg bliver udsat for røg fra borgere i min arbejdstid 

 
Anm.: 900 svar. Spørgsmålet er kun stillet til erhvervsaktive medlemmer. Figur 1 viser kun svar 
fra medlemmer, der arbejder i ældreplejen (plejehjem, plejecentre og hjemmeplejen), 
socialpsykiatrien og specialområdet (handikapinstitution, døgninstitution, botilbud, specialskole 
eller lignende). Usikkerheden er +- 1,2 til +-3,1 procentpoint. 
 
Der ses ingen signifikante forskelle mellem rygere og ikke-rygere og om man svarer, at 
man udsættes for røg fra borgere i arbejdstiden. 
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8 ud af 10 medlemmer, der udsættes for røg fra borgere i arbejdstiden, 
arbejder på en arbejdsplads med en rygepolitik for borgere 

85 procent af de adspurgte medlemmer, der arbejder i ældreplejen, socialpsykiatrien og 
på specialområdet og som er udsat for røg fra borgere i deres arbejdstid, angiver, at 
der er regler for borgeres rygning på deres arbejdsplads. Der ses ikke markante 
forskelle mellem ældreplejen, socialpsykiatrien og specialområdet. 
 
Figur 2: Er der regler for borgeres rygning på din arbejdsplads? Det gælder 
også, når du arbejder i borgernes eget hjem 

 
Anm.: 576 svar. Spørgsmålet er kun stillet til erhvervsaktive medlemmer. Figur 2 viser kun svar 
fra medlemmer, der arbejder i ældreplejen (plejehjem, plejecentre og hjemmeplejen), 
socialpsykiatrien og specialområdet (handikapinstitution, døgninstitution, botilbud, specialskole 
eller lignende) og som er udsat for røg fra borgere i arbejdstiden. 
 
Halvdelen af medlemmerne synes ikke, at deres arbejdsplads 
rygereglerne for borgere fungerer godt 

48 procent af medlemmerne i ældreplejen, socialpsykiatrien og på specialområdet, der 
er udsat for røg fra borgere i arbejdstiden og hvis arbejdsplads har en rygepolitik for 
borgere, synes ikke at arbejdspladsens rygepolitik for borgere fungerer godt. Kun 13 
procent er meget enige i, at rygereglerne for borgerne fungerer godt. 

Figur 3: Er du enig eller uenig i at rygereglerne for borgerne fungerer godt? 

 
Anm.: 491 svar. Spørgsmålet er kun stillet til erhvervsaktive medlemmer. Figur 3 viser kun svar 
fra medlemmer, der arbejder i ældreplejen (plejehjem, plejecentre og hjemmeplejen), 
socialpsykiatrien og specialområdet (handikapinstitution, døgninstitution, botilbud, specialskole 
eller lignende) og som er udsat for røg fra borgere i arbejdstiden. 
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At rygereglerne for borgerne ifølge halvdelen af medlemmerne i ældreplejen, 
socialpsykiatrien og på specialområdet ikke fungerer godt skyldes i mindre grad, at 
rygereglerne for borgerne er for upræcise. Næsten 2 ud af 3 adspurgte (65 procent) 
mener ikke, at deres arbejdsplads rygeregler for borgere er for upræcise. 
 
Figur 4: Er du enig eller uenig i at rygereglerne for borgerne er for upræcise? 

 
Anm.: 490 svar. Spørgsmålet er kun stillet til erhvervsaktive medlemmer. Figur 4 viser kun svar 
fra medlemmer, der arbejder i ældreplejen (plejehjem, plejecentre og hjemmeplejen), 
socialpsykiatrien og specialområdet (handikapinstitution, døgninstitution, botilbud, specialskole 
eller lignende) og som er udsat for røg fra borgere i arbejdstiden. 
 
Mere end hver tredje, der er udsat for røg fra borgere i arbejdstiden 
mener ikke, at ledelsen på arbejdspladsen går nok op i, at rygereglerne 
for borgere overholdes 
37 procent af medlemmerne i ældreplejen, socialpsykiatrien og på 
specialområdet, der udsættes for borgeres røg i arbejdstiden og som arbejder 
på en arbejdsplads med rygeregler for borgere mener ikke, at ledelsen på deres 
arbejdsplads går nok op i, at rygereglerne for borgerne overholdes. 

Figur 5: Er du enig eller uenig i, at ledelsen går ikke nok op i, at rygereglerne 
for borgerne bliver overholdt? 

 
Anm: 490 svar. Spørgsmålet er kun stillet til erhvervsaktive medlemmer. Figur 5 viser kun svar 
fra medlemmer, der arbejder i ældreplejen (plejehjem, plejecentre og hjemmeplejen), 
socialpsykiatrien og specialområdet (handikapinstitution, døgninstitution, botilbud, specialskole 
eller lignende) og som er udsat for røg fra borgere i arbejdstiden. 
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Medlemmernes åbne svar omkring borgeres rygning på medlemmernes 
arbejdsplads 

Medlemmerne har også haft mulighed for at uddybe deres svar om rygereglerne på 
deres arbejdsplads. Ca. 200 medlemmer har benyttet sig af denne mulighed, det er 
flere end i flere andre undersøgelser via medlemspanelet. 
 
Der er 54 af disse medlemmer, som har skrevet om rygning blandt borgere – 40 
kommentarer kommer fra medlemmer, der har erklæret sig meget enige eller enig i, at 
de bliver udsat fra røg fra borgere i deres arbejdstid. 
 
En stor del af kommentarerne kommer fra medlemmer, der føler sig genereret af røg 
fra borgere – både fra rygning, der foregår, mens medlemmet er sammen med 
borgeren, og i mindre grad også røglugt, der hænger i hjem/på stuer, hvor der efter 
medlemmets opfattelse ikke er luftet godt nok ud, efter at borgeren eller andre har 
røget. 
 
Flere medlemmer er inde på, at visitator eller ledelsen bør indskærpe rygereglerne for 
de ældre, så det ikke er overladt til den enkelte medarbejder. Ikke-rygere oplever bl.a. 
at blive mødt af uforstående borgere, som henviser til, at de gerne må ryge, når det er 
en anden medarbejder, der besøger dem (typisk en ryger). Der er også enkelte 
medlemmer, som nævner, at de har oplevet konflikter med pårørende om dette. 
 
Et antal medlemmer, som arbejder på plejehjem/plejecentre, foreslår bedre 
ventilationsanlæg – så røggenerne kan afhjælpes – simpel udluftning er ikke effektiv 
nok. Der er også forslag om rygerum for beboere på plejehjem – så brandfare mv. kan 
undgås.  
 
Et antal medlemmer begræder, at borgere – herunder demente - ikke længere kan 
beroliges mv. med en cigaret. Mange medlemmer, der arbejder med demente, oplever 
også, at de demente har svært ved at huske og at overholde rygereglerne omkring bl.a. 
udluftning. 
 
Andre giver udtryk for, at medarbejdere ind i mellem ryger sammen med en 
borger/borgere – både indendørs og udendørs.  
 
 
  



 
 

Side | 6  
 

Undersøgelsens metode 

FOA har i perioden 6.-12. december 2011 gennemført en spørgeskemaundersøgelse via 
forbundets elektroniske medlemspanel om rygereglerne på arbejdspladsen. 
Medlemmerne fik én påmindelse i indsamlingsperioden. 

De spørgsmål, der er afrapporteret i dette notat, blev rettet til erhvervsaktive 
medlemmer. Notatet her fokuserer alene på svarene fra medlemmer, der arbejder i 
ældreplejen (plejehjem, plejecentre og hjemmeplejen), socialpsykiatrien og 
specialområdet (handikapinstitution, døgninstitution, botilbud, specialskole eller 
lignende). 

Undersøgelsen om rygeregler var en del af en større undersøgelse, der også indeholdt 
andre emner. I alt 3.803 medlemmer blev inviteret til undersøgelsen. 61 e-mail-
adresser var uvirksomme, så det reelle antal inviterede var 3.742 medlemmer. 

2.024 medlemmer har besvaret hele eller dele af det spørgeskema, der har været stilet 
til dem. Det giver en svarprocent på 54,1 procent. 53,9 procent har gennemført 
undersøgelsen fuldt ud. 

Svarprocenten ligger på linje med svarprocenten i andre undersøgelser via 
medlemspanelet.  

I dette notat indgår svar fra 900 erhvervsaktive medlemmer i ældreplejen, 
socialpsykiatrien og på specialområdet.  

Svarene fra ikke-fuldt gennemførte interviews er inkluderet i analysen i dette notat. 

 


