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Vi setter ledere og medarbeidere i stand til 

å forebygge og håndtere problematisk 

bruk av:

• Alkohol

• Narkotika

• Medikamenter

• Pengespill

• Doping





• Alkoholrelatert fravær og ineffektivitet koster arbeidslivet  
minimum 1,1 mrdr. årlig (Samfunns økonomisk analyse, 2018)

- 4% borte fra jobb pga. alkoholbruk dagen før 

- 11% mindre produktive pga. alkoholbruk dagen før 

• 37% sier det er helt eller delvis problematisk at kolleger 
drikker seg fulle

• 11% uteblitt fra sosiale arrangementer pga. alkoholbruk

• 12% opplevd drikkepress

• 7% opplevd uønsket seksuell oppmerksomhet

• 5,5% har måttet overta kollegaers oppgaver

• 2,1% har blitt skadet av en kollega som hadde drukket

• Kulturen på jobb påvirker valgene vi tar – også 
alkoholbruk

KONSEKVENSER ALKOHOLBRUK 



Alkoholrelatert ineffektivitet –

andel og antall ansatte per bransje



«Psykososialt» knyttet til alkohol – %- andel per bransje

Kilde: FHI 2019

Opplevd drikkepress i 

jobbrelaterte situasjoner

Følt seg ekskludert i sosiale 

sammenhenger med jobben pga

kollegers drikking

Ueblitt fra sosiale arr.pga

kollegers drikking

Synes det er probl. at kolleger

drikker seg fulle i jobbsammenheng



VERNEOMBUD OG AKAN

• Holde øye med det psykososiale arbeidsmiljøet 

og sikkerheten

• Reagere dersom problemer blir oversett

• Påse at det forebyggende arbeidet 

implementeres i virksomhetens øvrige 

HMS-arbeid

• Innlemme spørsmål om alkoholkultur 

i vernerunder

• Ta initiativ til forebyggende tiltak

• Snakke med den det gjelder hvis du er bekymret





Når angår det jobben?

• Sikkerhet

• Kvalitet

• Fravær

• Arbeidsmiljøet

• Omdømme



POLICY FOR RUS-

MIDDELBRUK OG SPILL

Beskrive virksomhetens grenser:

- Under arbeidet og på arbeidsplassen

- I sosiale situasjoner som kan relateres 
til arbeidsfellesskapet

- Bruk på fritid som kan få negative 
konsekvenser for jobben i form av endringer i 
fravær, arbeidsutførelse 
og atferd

- Ved hjemmekontor

- Egne hensyn ved autorisasjoner

VO: Bidra til gjøre dette kjent



HVORDAN GJØRE POLICY 

TIL EN LEVENDE KULTUR?



VO: SPRE BUDSKAPET

• Hva er vår hensikt og motivasjon?

• I hvilke tone ønsker vi å formidle

budskapet?

• Hvilke arenaer og samarbeidspartnere

har vi?
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Er jeg en muliggjører?

• Later jeg som om jeg ikke ser?

• Dekker jeg over?

• Snakker jeg med andre kolleger?

• Unnlater jeg å melde fra til leder?

• Bagatelliserer jeg – det angår ikke 

meg?



NÅR ER DET GRUNN 

TIL Å REAGERE?



• Endringer i fravær

• Endringer i arbeidsutførelse

• Endringer i atferd

NOE ER DET, MEN HVA?



DEN NØDVENDIGE 

SAMTALEN

• Senk ambisjonsnivået ditt

• Fortell at du er bekymret

• Vær konkret og beskriv egne 

observasjoner

• Avtal alltid en ny samtale



DIN OPPGAVE ER IKKE Å IDENTIFISERE 

ET PROBLEM ELLER STILLE DIAGNOSE, 

MEN Å REAGERE PÅ ENDRINGER SOM FØRER 

TIL NEGATIVE KONSEKVENSER FOR 

ARBEIDSSITUASJONEN





Veiledningstelefon: 22 40 28 00 // Nettsider: akan.no

E-post: akan@akan.no // Chat: akan.no

Facebook: facebook.com/akankompetansesenter 

Linkedin: linkedin.com/company/akan-kompetansesenter

Instagram: instagram.com/akankompetansesenter
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