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Salg af tobak og alkohol i kioskerne på Region Midtjyllands
hospitaler og i de andre regioner
Ifølge den fælles regionale rygepolitik i Region Midtjylland er Region
Midtjyllands arbejdspladser røgfri.
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Det betyder, at der ikke må ryges i regionens lokaler,
udendørsarealer og i regionens køretøjer. På den måde sikres, at
medarbejdere, brugere og borgere, der færdes i regionens lokaler,
ikke udsættes for tobaksrøg. Politikken omfatter også rygning af
elektroniske cigaretter. Der kan lokalt dispenseres for rygeforbuddet.
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- Ledelsen skal lokalt anvise passende områder for rygning i det fri,
dog ikke i umiddelbar nærhed af indgange til regionens bygninger.
- Eventuel rygning skal foregå i det fri på en sådan måde, at andre
ikke udsættes for tobaksrøg og dermed for passiv rygning.
- Sygehuse og lignende institutioner (hospicer) kan i ganske særlige
tilfælde tillade patienter og pårørende at ryge indendørs.
Rygningen skal i så fald foregå på en sådan måde, at andre ikke
udsættes for tobaksrøg og dermed for passiv rygning.
Region Midtjylland har i efteråret 2018 tilsluttet sig partnerskabet
"Røgfri Fremtid", som Kræftens Bekæmpelse og Trygfonden står bag.
Der er ikke formuleret fælles regionsdækkende alkoholpolitik.

Aarhus Universitetshospital
Der sælges i dag alkohol og tobaksvarer i kiosken på Aarhus
Universitetshospital.
I kiosken på Aarhus Universitetshospital, Psykiatrien sælges der ikke
alkohol.
I cafeerne på AUH sælges der øl og vin. Hospitalsledelsen har efter en
nærmere drøftelse tilladt fortsat salg af øl/vin i caféerne.
Beslutningen blev truffet ud fra en betragtning om, at der ikke
tidligere har været problemer forbundet med salg af øl/vin, at der er
flere andre muligheder for at købe øl/vin, eksempelvis i kiosken på
AUH, samt at det for patienter og pårørende i visse situationer kan

være tiltrængt med et glas vin eller en øl til den mad de køber i
caféerne.
På AUH drives kioskerne af Aarhus Kommune, Sociale Forhold og
beskæftigelse som en del af Jobcenter Aarhus.
Rammerne og dermed muligheden for evt. at begrænse salg af
alkohol og tobak er beskrevet i en forpagtningsaftale. Den
nuværende aftale er fra 1992 og planlægges genforhandlet i løbet af
foråret 2019. I den gældende aftale fremgår eksplicit, at kiosken skal
tilbyde et passende udvalg af tobak.
Det er muligt at opsige aftalen med Aarhus Kommune med 6
måneders varsel.

Hospitalsenhed Midt
På Hospitalsenhed Midt sælges der ikke stærk alkohol eller tobak i
kioskerne.
På Regionshospitalet Viborg drives kiosken af 7-eleven,
kontraktperioden udløber til maj 2024. Kiosken på Regionshositalet
Silkeborg er forpagtet og opsigelsesperioden er på 6 måneder.
Der tales om tilbud om hjælp til rygestop med alle patienter

Hospitalsenheden Vest
Der sælges i dag alkohol og tobaksvarer i hospitalskioskerne i
Herning og Holstebro.
Der er ikke salg af alkohol til maden i kantinerne på Regionshospitalet
Herning eller Regionshospitalet Holstebro.
Hospitalernes kiosker er forpagtet ud til private aktører. Kontrakterne
udløber ved udflytningen til RH Gødstrup.
Det er planlagt, at der ikke skal sælges alkohol og tobaksvarer i
kiosken på RH Gødstrup.
Alle voksne patienter får i dag tilbud om at blive henvist til
professionel hjælp til rygestop

Regionshospitalet Horsens
Der sælges alkohol i kiosken på Regionshospitalet Horsens. Salg af
tobaksvarer blev stoppet i september 2017.
Der er ikke salg af alkohol i kantinen på Regionshospitalet Horsens.
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Kiosken på Regionshospitalet drives af en selvstændig
erhvervsdrivende. Ifølge kontrakten kan hospitalet gøre indsigelse
mod varesortimentet, og salg af drikkevarer skal aftales med
hospitalsledelsen.
Det er en løbende lejeaftale med 9 måneders gensidig opsigelse.
Der tales om tilbud om hjælp til rygestop med alle patienter, som
hospitalet er i kontakt med, såvel ambulante som indlagte, og som
noget nyt også evt. pårørende.

Regionshospitalet Randers
Der sælges alkohol i gaveæsker og lignende, der er ikke salg af
tobaksvarer i kiosken på Regionshospitalet Randers.
Hospitalets kiosk er udlejet. Hospitalet har bl.a. indflydelse på
vareudbuddet gennem lejekontrakten. Det er bl.a. heri, at det er
præciseret, at der ikke må sælges tobak.
Det er en løbende lejeaftale med 6 måneders gensidig opsigelse.
Personalet taler med indlagte patienter om rygestop og henviser til
rygestoptilbud i kommunerne.
Det er ikke tilladt at medbringe og/eller indtage alkohol på
Regionshospitalet Randers. Påbuddet gælder medarbejdere,
besøgende og patienter.

De andre regioner
Region Hovedstaden
På hospitaler i Region Hovedstaden tilbydes indlagte patienter
nikotinsubstitution som et forslag til en moderat måde at formidle, at
patienterne så vidt muligt ikke bør ryge på hospitalet.
Udgangspunktet for fokusområdet om patientrettet forebyggelse er,
at mange patienter i forbindelse med sygdom kan være motiverede
for livsstilsændringer og også at få hjælp hertil. Det vil Region
Hovedstaden følge op på ved at implementere systematisk henvisning
af alle relevante patienter til kommunale rygestop- og
alkoholafvænningstilbud. Det er en stor indsats, fordi det berører
stort set alle afdelinger på regionens hospitaler.
Region Hovedstaden vil undgå at sælge tobak og alkohol på
hospitalerne.
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Region Syd
Der findes pt. ingen politik vedrørende salg af alkohol og tobak på
regionens hospitaler.
Region Nordjylland
Hospitalerne i Region Nordjylland er alle fuldstændig alkoholfri. Man
må ikke ryge på matriklerne, men det tolkes dog sådan, at det ikke
er til hinder for, at der er opstillet udendørs rygepavillioner på
hospitalerne.
Region Nordjylland har ingen politikker på området.
Region Sjælland
Patienter og pårørende må ryge på udendørs rygeområder, mens det
i øvrigt er forbudt at ryge på regionens arbejdspladser.
I kioskerne, som Region Sjælland selv drifter, sælges der hverken øl
eller tobak. På SUH Roskilde/Køge er det en privat leverandør, der
driver kiosken, og det er muligt at købe almindelige øl samt et glas
vin.
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