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Policy för ett rökfritt landsting
Sverige har ett nationellt övergripande folkhälsomål om att skapa
samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa, bl a genom ett
minskat tobaksbruk och att ingen ska behöva utsättas för passiv rökning.

Vad innebär ett rökfritt landsting?

För besökare, patienter, medarbetare, förtroendevalda, elever och entreprenörer gäller rökfrihet i landstingets egna och av landstinget förhyrda
lokaler. Vid besöksentréer ska rökfria zoner finnas.
E- cigaretter likställs med vanliga cigaretter och landstingets rökfria miljöer
gäller oavsett om produkten innehåller tobak eller ej.

Vad innebär det för mig som besökare?
Rökning är tillåten endast på särskilt anvisade platser.

Vad innebär det för mig som patient?
Vi har rökfritt inomhus och vid entréer till landstingsbyggnaderna. Rökning
får bara ske på särskilt anvisade platser. Information om landstingets policy
om rökfrihet ska lämnas när du kallas till hälso- och sjukvården. Kan du inte
avstå från cigaretter under vistelse på sjukhus får du använda dig av
nikotinersättning. Du erbjuds hjälp att sluta röka samt information om hur
ett rökstopp gynnsamt påverkar din hälsa.

Vad innebär det för mig som medarbetare?
Som anställd ska du kunna stödja och hjälpa patienter att sluta röka. Du
som medarbetare utgör en viktig förebild och ska kunna upplysa patienten
var hjälp för rökavvänjning finns att få.
Du är själv rökfri på arbetstid. Om arbetet så medger får du flexa ut under
arbetstid. Lunchtid räknas inte som arbetstid. Om du har patientkontakter
ska du byta om innan du röker. Rökning sker på anvisade platser.

Vart vänder jag mig om jag vill ha hjälp med
rökavvänjning?

Alla invånare i länet kan vända sig till sin vårdcentral där hjälp finns att få.
Du kan också ringa Sluta Röka Linjen tfn: 020-84 00 00. För medarbetare
finns dessutom företagshälsovårdens resurser för rökavvänjning.
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