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Rygepolitik for patienter, pårørende og besøgende på Anker Fjord 
Hospice. 
 
Rygepolitik: 
Rygeloven indebærer, at det ikke længere er tilladt at ryge indendørs i det offentlige 
rum, bortset fra særlige rygerum eller – kabiner. 
Dette gælder også for e-gigaretter. 
 
Formål: 
Formålet med rygepolitikken er at forebygge sundhedsskadelige effekter af passiv 
rygning og forhindre, at nogen ufrivilligt udsættes for passiv rygning. 
 
Det er ligeledes formålet, at lejlighederne på Anker Fjord Hospice ikke lugter af 
røg, når nye patienter flytter ind. 

 
Personalet ved Anker Fjord Hospice informerer patienterne om mulighederne for at 
ryge herunder i rygerum og diverse udendørsområder samt om hjælp til at komme 
til disse lokaliteter. 
 
Målet er: 
• Patienter, pårørende og besøgende på Anker Fjord Hospice kan ryge i 

rygelokalet ved caféen eller udendørs - inklusive egne terrasse/altan. 
� Patienter, der ikke er i stand til at ryge alene kan få hjælp til dette.  
� Patienter i kørestol eller seng kan få hjælp til at blive kørt til ryge rummet eller 

egene altaner/terrasser.  
� Hvis patienten ikke længere kan flyttes(i de sidste levedøgn) til de områder hvor 

der må ryges, kan sengen placeres langs en åben altan/terrasse dør, for at sikre 
god udluftning. 

� Anker Fjord Hospice kan tilbyde patienter Nikotinplaster og 
Nikotintyggegummi. 

� Sikre at ikke-rygere kommer til røgfrie lejligheder og ikke møder medarbejdere, 
hvis tøj, hår mm. lugter af røg. 

 
Sikkerhed: 
Af hensyn til brand sikkerheden på Anker Fjord Hospice skal følgende hensyn 
tages. 
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• Såfremt personalet skønner, at det af sikkerhedsmæssige hensyn ikke længere er 
forsvarligt at lade en patient ryge alene, skal patienten ryge under opsyn.  

� Rygeforklæde og rygemåtte kan påkræves  
� Cigaretter og lighter kan deponeres hvis patienten pga. sin sygdom glemmer 

ovenstående. 
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