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Formål 
IOOS ønsker at være en røgfri arbejdsplads. Med denne rygepolitik vil vi: 

• sikre at ingen ansatte, elever, studerende, patienter eller pårørende bliver udsat for 
tobaksrøg 

• støtte ansatte, studerende og elever, som ønsker at holde op med at ryge 
• skabe rammer og regler, der understøtter det sunde valg 

 
Ved røgfri menes at der ikke må ryges, dampes eller snuses, hverken tobaksvarer, e-
cigaretter eller nikotinprodukter. 
 
Med lovændring af §7 i rygeloven bliver alle uddannelsesinstitutioner med 
ungdomsuddannelser omfattet af kravet om røgfri skoletid for elever og røgfri matrikel for 
alle andre. IOOS huser to ungdomsuddannelser, tandtekniker- og 
tandklinikassistentuddannelserne, hvorfor lovændringen pr. 31. juli 2021 er gældende for 
bygningskomplekset 1610, 1611, 1612, 1613 og 1614 samt tilhørende matrikel (se 
matrikeloversigt nederst). Med udgangspunkt i gældende lovgivning og AU’s 
arbejdsmiljøpolitik, er udarbejdet nærværende rygepolitik, som er gældende for elever, 
studerende, ansatte og andre der gæster IOOS (Tandlægeskolen). 
 
Retningslinjer for elever (på erhvervsuddannelserne) 
For elever gælder røgfri skoletid, hvilket betyder, at elever ikke må ryge, dampe eller snuse i 
skoletiden (fra kl 8:00 til kl 16.00) – hverken på eller uden for matriklen. Eleverne 
introduceres til retningslinjerne for røgfri skoletid ved uddannelsesstart.  Elever der bryder 
retningslinjerne, skal indberettes. Indberetningspligten påfalder medarbejdere på 
erhvervsuddannelserne, og indberetning sker til uddannelsesleder for 
erhvervsuddannelserne.  
 
Retningslinjer for ansatte, studerende og andre  
For ansatte, studerende og andre gælder røgfri matrikel. Røgfri matrikel medfører at ingen 
må ryge, dampe eller snuse på matriklen.  
 

• Hvornår må man ryge? 
For ansatte gælder, at der er ½ times pause jf. AU’s vejledning om arbejdstidsregler. 
Andre pauser, og eventuelle tvivlsspørgsmål, afklares med nærmeste leder. 

 
• Forhold omkring klinikbeklædning 

Der må ikke ryges i klinikbeklædning.  
 
Information om rygepolitikken 
Medarbejderne bliver informeret om rygepolitikken ved ansættelse og på IOOS’ 
medarbejder-hjemmeside. Patienter vil modtage information i forbindelse med indkaldelse 
til undersøgelse, og studerende i forbindelse med studiestart. Derudover vil der være 

https://medarbejdere.au.dk/administration/hr/rekruttering-og-ansaettelse/arbejdstidfravaerbarsel/vejledningomarbejdstidsregler/
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skiltning om røgforbud ved alle matriklens adgangsveje til studerende, gæster, patienter og 
andre, der ankommer til bygningskomplekset 1610-1614. 

Fortsat fokus på rygepolitikken 
De lokale arbejdsmiljø- og samarbejdsudvalg vil løbende drøfte status på rygepolitikken og 
hvad der kan gøres fremover for at sikre at ansatte, patienter og studerende ikke udsættes 
for passiv rygning, samt støtte til rygestop. 

Konsekvenserne ved overtrædelse af rygepolitikken følger AU’s retningslinjer  
Overholdes rygeforbuddet ikke af en medarbejder, elev, studerende eller andre, bør det 
påtales, og den pågældende skal opfordres til at efterleve rygeforbuddet. I 
gentagelsestilfælde påhviler det den lokale ledelse at skride ind i forhold til ansatte i 
overensstemmelse med almindelige regler om sanktioner ved tjenstlige forseelser. Elever og 
studerendes gentagne overtrædelser af rygeforbuddet skal behandles efter ”Aarhus 
Universitets regler af 1. september af 2018, om disciplinære foranstaltninger over for 
studerende ved Aarhus Universitet”. 

Ønsker du hjælp til at holde op med at ryge? 
Aarhus Kommune tilbyder mulighed for et gratis rygestop. Du kan læse mere om Folke- 
sundhed Aarhus her 
Sundhedsstyrelsen: ”Hjælp til rygestop”  
Stoplinjen: på stoplinjen.dk eller prøve ”Test din motivation”  
Kræftens Bekæmpelse: ”Bliv Røgfri” 

Matrikeloversigt: (rød markering viser afgrænsning) 

Rygepolitikken er godkendt af LAMU d. 17. maj og af LSU d. 31. mail, 2021. 
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