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SLSOs inställning till alkohol och droger 
 
Utgångspunkten för denna riktlinje är att alla medarbetare i SLSO ska ha rätt till en god och 
säker arbetsmiljö, fri från missbruk av alkohol och droger.  
 
Med droger menas här narkotika och narkotikaklassade läkemedel, andra läkemedel och 
dopingmedel som används i strid med läkares ordination samt andra kemikalier som 
används i missbrukssyfte.  
 
Grundregeln säger att alkohol och droger inte hör ihop med arbete. Varje arbetsplats ska 
därför endast servera alkoholfria drycker om förtäringen sker under arbetstid. Bruk av 
alkohol på fritiden får inte inverka negativt på arbetet.  
 
All icke-medicinsk användning av narkotikaklassade preparat är missbruk och i lag 
förbjuden. Missbruk av denna karaktär kan vara grund för uppsägning alternativt avsked.  
 
En medarbetare som är påverkad av alkohol eller droger ska avvisas från arbetsplatsen av 
arbetsledningen. Ingen ska behöva riskera sin anställning enbart på grund av sitt alkohol-
missbruk, dock under förutsättning att arbetstagaren aktivt deltar i behandling och 
rehabilitering. Alla medarbetare ska ha kunskap om hur vi inom SLSO kan hjälpa en 
medarbetare som har missbruksproblem.  

 
Missbruk av alkohol och droger hör till våra stora folkhälsoproblem och innebär ett stort 
lidande för alla inblandade – den som är beroende, anhöriga, vänner och arbetskamrater. 
Ungefär var tionde vuxen i Sverige har så allvarliga alkoholproblem att de påverkar 
hans/hennes möjligheter att leva ett normalt liv. 
 
De flesta personer med beroendeproblem finns ute i arbetslivet. Våra egna arbetsplatser är 
inte något undantag. Även om alkoholen är det största problemet ökar olika former av 
blandberoende med tabletter. Missbruk på arbetsplatsen medför ofta problem. 
Missbrukaren utgör en allvarlig arbetsmiljö- och säkerhetsrisk därför att arbetet utförs med 
sviktande omdöme och kvalitet. Arbetsprestationen minskar och arbetskamraterna känner 
oro för att något ska hända. 
 
Landstingets Hälsoplan anger mål och inriktning för förvaltningarnas och bolagens 
arbetsmiljö- och hälsoarbete. I denna plan återfinns bl.a. ”Program för alkohol och droger”. 
Övergripande för SLL finns också ”Riktlinjer för alkohol & drogfria arbetsplatser”  

 
  

1.  VEM HAR ANSVAR? 
 

Samtliga lagar och föreskrifter inom arbetsmiljöområdet återfinns på www.av.se. I 
Arbetsmiljölagens (AML) tredje kapitel beskrivs arbetsgivarens skyldighet att vidta alla 
åtgärder som behövs för att förebygga och tidigt ingripa vid ohälsa, exempelvis alkohol och 
drogmissbruk i arbetet. Att uppmärksamma i tid och ”lägga sig i” är liktydigt med att bry sig 
om. Här har arbetsledning och arbetskamrater ett gemensamt ansvar.  
 

http://www.intranat.sll.se/PageFiles/2799/H%c3%a4lsoplan_mars2009.pdf
http://www.intranat.sll.se/sv/Stod--Styrdokument/Regler--riktlinjer/Riktlinjer-for-alkohol--och-drogria-arbetsplatser/
http://www.av.se/
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Chefens ansvar 
 
I chefens ansvar ingår att kontinuerligt upprätthålla en god kompetens i drogfrågor, samt att 
medvetandegöra sina medarbetare om gällande riktlinjer för alkohol och droger. Att denna 
kompetens finns och upprätthålls följs kontinuerligt upp på arbetsplatsträffar och årligen av 
närmaste samverkansgrupp. Chefen ansvarar också för att utreda vid misstanke om 
missbruk finns eller för att utesluta sådant. Vidare är det chefens ansvar att se till att lokala 
rutiner och handlingsprogram tas fram samt att förebygga, allt i enlighet med det 
systematiska arbetsmiljö- och patientsäkerhetsarbetet.  
 
Resultatenhetschef/verksamhetschef ansvarar för att till Socialstyrelsen anmäla hos sig 
verksam legitimerad personal som pga. sjukdom eller missbruk bedöms inte kunna utöva 
sitt arbete på ett tillfredställande sätt (SOSFS 2004:12). Utgångspunkten för bedömningen 
är patientsäkerheten oavsett grad av sjukdom eller missbruk. Anmälan görs av chefläkare 
efter samråd med resultatenhetschef och personaldirektör. Den person som anmäls ska 
informeras om anmälan. 

 
Medarbetarens ansvar 
 
”Arbetstagaren ska medverka i arbetsmiljöarbetet och delta i genomförandet av de åtgärder 
som behövs för att åstadkomma en god arbetsmiljö” (AML). 
Misskötsamhet på grund av alkohol- eller annat drogmissbruk är också ett brott mot 
anställningsavtalet under förutsättning att den anställde inte medverkar i en rehabilitering 
för sitt missbruk. 
 
Arbetskamraternas ansvar 
 
Som medarbetare har vi ett ansvar att stödja en arbetskamrat som har eller är på väg att få 
missbruksproblem. Det är därför viktigt att våga bry sig om och ställa krav på att 
medarbetaren tar sitt ansvar för arbetet. Vi är varandras arbetsmiljö, vilket innebär att vi 
visar att vi bryr oss om och talar direkt med arbetskamraten – inte om. 
 
 
2.  HUR KAN VI UPPTÄCKA MISSBRUK? 
 
En medarbetare med missbruksproblem har ofta hög sjukfrånvaro och minskad 
arbetskapacitet, vilket för arbetsplatsen bland annat innebär svårigheter att planera 
verksamheten, ökad arbetsbelastning för arbetskamraterna och ekonomiska konsekvenser. 

 
Ofta väcks omgivningens misstankar om missbruk på annat sätt än att medarbetaren 
kommer till arbetet påverkad. Det är därför viktigt att känna till de vanligaste signalerna 
som kan höra ihop med ett drogberoende: 
 
 ryckig och/eller försämrad arbetsprestation 
 förändrat beteende t ex rastlös, osäker, nervös, håglös, nedstämd, verkar avskärmad 

och/eller drar sig undan från arbetskamraterna 
 labilt/ojämnt humör 
 sjunkande arbetsmoral 

 

http://www.socialstyrelsen.se/sosfs/2004-12
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 trassel med arbetstider t ex tänjer på flextid (sen ankomst – går tidigt), förlängda 
pauser 

 önskan om semester eller sjukskrivning i efterhand, ofta i samband med helger eller 
veckoslut 

 hög korttidsfrånvaro 
 ogiltig frånvaro 
 föraktfull inställning till andras drickande 
 alkoholdoft 
 
Oavsett vad bakomliggande orsaker kan vara bör vi alltid påtala att vi undrar över brister 
i prestationer eller andra konkreta störningar i arbetet som påverkar gruppen som helhet 
samt kvaliteten i utförda arbetsuppgifter. 

   
 
3.  NÖDVÄNDIGA SAMTAL OCH ERBJUDANDE OM HJÄLP  
 
I chefsrollen inryms att stödja varje medarbetares utveckling i arbetet och att på olika sätt 
stödja och vara uppmärksam på medarbetarnas arbetsprestationer. Medarbetarsamtalet, 
men även den återkoppling och de samtal som förs i vardagen, är här viktiga för att stämma 
av ”hur det går”. Olika uttryck för försämrad arbetsprestation, störningar i relationer med 
andra, ökad frånvaro med fler specifika signaler hos någon enskild medarbetare kan vara 
tecken på drogmissbruk. Det behöver dock inte vara så. Det viktiga är att chefen ingriper så 
snart han/hon får signaler om att allt inte står rätt till. Utgångspunkten för chefen i detta 
läge är att ingripa för att vid behov kunna erbjuda hjälp. Det handlar om att bryta ett 
beteende som skadar såväl individen själv som verksamheten. Samtal mellan chefen och 
medarbetaren är därför viktiga, och om inget annat sägs omfattas samtalet av sekretess.   
  
För att underlätta för enskilda chefer, fackliga förtroendemän och kollegor på en arbetsplats 
rekommenderas följande rutiner i syfte att klargöra behovet av hjälpinsatser för en 
medarbetare.  

 
Medarbetare som uppträder påverkad på arbetet 
Den som uppträder drogpåverkad ska genast avvisas från arbetsplatsen. Det är chefen som 
beslutar om detta och även har att ombesörja att medarbetaren lämnas i bostaden, eller om 
så behövs kommer under vård. En ogiltig frånvaro medför löneavdrag (se AB § 10, mom. 1). 
Det är viktigt att det registreras i enlighet med detta i PA-systemet för eventuella framtida 
åtgärder. Medarbetaren ska här erbjudas hjälp i enlighet med denna riktlinje och de rutiner 
som finns för enheten. 

 
 Det inträffade följs upp genom samtal vid första efterföljande arbetsdag. Chefen 

understryker då att det inte är acceptabelt att vara påverkad på arbetsplatsen. Detta 
påpekande kan ha dignitet av en ”erinran” som ska återfinnas i minnesanteckningar 
från samtalet. Om vi bedömer förseelsen som allvarlig utfärdas en skriftlig varning 
(AB, § 11 Disciplinpåföljd). Innan denna utfärdas måste den lokala fackliga 
organisationen underrättas om den tilltänkta åtgärden. Organisationen har rätt till 
överläggning i frågan. Denna ska påkallas senast sju kalenderdagar efter det att 
underrättelsen mottagits. Som chef är det bra att ha en egen stödperson med vid 
samtalet. Ta gärna hjälp av t ex personalhandläggaren. 
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Medarbetare som bryter mot gällande regler m.m. 
I övriga situationer när en medarbetare brutit mot gällande regler eller mera varaktigt visat 
försämrad arbetsprestation ska chefen direkt ta upp detta i samtal med berörd medarbetare.  
 
Samtalet ska syfta till att klarlägga det som skett och att chefen får veta på vilket sätt 
han/hon kan hjälpa medarbetaren. 
 
 
 Om medarbetaren helt avvisar eller förnekar förekomsten av de problem som 

arbetsgivaren beskriver, beslutar chefen om åtgärder som säkerställer prestationerna 
och kvaliteten i arbetet. Information ska ges till facklig organisation om vilken/vilka 
åtgärd/er som beslutats. 

 
 Chefen påminner den anställde om vilka normer och regler som gäller på 

arbetsplatsen, detta för att undvika oklarheter i framtiden. Hjälp och stöd ska här 
också erbjudas. Om chefen vid samtalet och/eller tillsammans med tidigare gjorda 
iakttagelser misstänker drogmissbruk kan chefen kräva av medarbetaren en 
klarläggande utredning med stöd från t ex Alna och/eller företagshälsovården innan 
fortsatt arbete. Minnesanteckningar upprättas och ny mötestid bestäms efter 2 – 3 
veckor.  

 

 Vid upprepad förseelse bestäms tid för nytt samtal. Här bör krav på förändring och 
erbjudan om hjälp framföras med emfas. Vid dessa samtal är det angeläget att även 
facklig representant närvarar. Förseelsens grad av misskötsamhet avgör om skriftlig 
varning utfärdas. 

 
 Minnesanteckningar upprättas och samtalet följs upp efter 2 – 3 veckor. 

 
 Vid ny upprepad förseelse genomförs återigen samtal mellan chef och medarbetare. 

Vid dessa samtal ska, om den enskilde medger detta, en facklig representant närvara. 
Syftet med samtalet är att erbjuda rehabilitering. För att få ytterligare klarläggande 
kan Alna och/eller Företagshälsovården användas. Arbetsgivarens skyldighet och 
medarbetarens ansvar måste här synliggöras. Medverkar inte den anställde till att 
klarlägga om sjukdom föreligger orsakas förseelserna endast av medarbetarens 
misskötsamhet. Det förstärkta anställningsskydd en medarbetare har på grund av 
sjukdom kan då anses föreverkat. Sker ingen ändring kommer anställningen att 
prövas enligt regelverk som styr detta. Noggranna minnesanteckningar förs vid dessa 
tillfällen där helst båda parter skriver på. 
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4.  ALKOHOL- OCH DROGTESTNING  
 
SLSO kan använda sig av alkohol- och drogtester i utrednings- och/eller rehabiliteringssyfte, 
se AB, § 9, mom. 1. Beslut tas av respektive resultatenhetschef eller av denne utsedd person. 

 
Alkohol- och drogtestning kan ske: 
 
 vid nyanställning 
 som uppföljning när någon har uppträtt påverkad på arbetsplatsen 
 som en del i en rehabiliteringsprocess i enlighet med handlingsplan som upprättas 

med medarbetaren 
 vid medicinstölder 
 när någon vill fria sig från misstankar om att vara påverkad 

 
Drogtestning sker via företagshälsovården som ansvarar för provtagning och hanterar 
provsvar. Om en medarbetare har arbetsuppgifter där brister i hälsotillståndet kan medföra 
risker för andra, kan arbetsgivaren besluta om obligatorisk hälsoundersökning (AB § 9 
mom. 1). I en sådan undersökning kan även drogtestning ingå som ett obligatoriskt moment. 
Medarbetaren är i detta fall skyldig att genomgå sådan undersökning och en vägran kan 
komma att leda till disciplinära åtgärder. 
 
 
5.  VILKA JURIDISKA/ARBETSRÄTTSLIGA ASPEKTER FINNS? 
 
Förbjudet enligt lag 
All hantering och konsumtion av icke medicinskt förskriven narkotika är kriminell och ska 
polisanmälas. 
 
Vid misstanke om medicinstöld 
I Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 1995:19) inom läkemedelsområdet 
regleras bl.a. hur läkemedel ska förvaras, vilka som får ha tillgång till läkemedelsförrådet 
och vilka läkemedel som ska tas upp i särskild förbrukningsjournal. För allt detta ska det 
finnas fungerande lokala rutiner, och avvikelser ska rapporteras till resultatenhetschefen. 
Har stöld av läkemedel konstaterats är detta i sig grund för avsked.  
 
Friska arbetstagare 
Utgångspunkten är att en medarbetare är frisk. Arbetsgivaren har rätt att agera utifrån 
denna utgångspunkt. De medarbetare som missköter sig eller inte klarar sitt arbete pga. 
alkohol- eller annat drogmissbruk ska medverka i rehabilitering. 
 
Rehabilitering 
Vid ett alkoholberoende har arbetsgivaren ett rehabiliteringsansvar som finns förtydligat i 
SLSOs riktlinje för rehabilitering. 



 7 (7) 

   
Alkohol & droger - riktlinjer för SLSO Gäller fr.o.m  2012-01-01 

 

  

 
Förstärkt anställningsskydd 
Misskötsamhet som beror på sjukdom ger medarbetaren ett förstärkt anställningsskydd. Det 
förstärkta anställningsskyddet kan förbrukas om medarbetaren motsätter sig att delta i eller 
avbryter sitt deltagande i angivna rehabiliteringsåtgärder. Att vägra delta i eller att avbryta 
rehabiliteringsåtgärder är inte i sig en misskötsel utan ger arbetsgivaren möjlighet att 
tillämpa regeln om uppsägning av personliga skäl enlig LAS. 
 
Avstängning 
Avstängning av en medarbetare finns reglerat i AB § 10 ”Avstängning mm”. 
 
Uppsägning 
Eventuell uppsägning ska baseras på saklig grund med utgångspunkt från tre kriterier:  
 
 misskötsamhet - brott mot anställningsavtalet 
 medvetenhet - skriftligen medvetandegöra att beteendet inte är accepterat, se AB, § 

11 ”Disciplinpåföljd” OBS! Detta får inte användas i preventivt syfte 
 skada - förbrukat förtroende, negativ inverkan på arbetsmoral och ekonomisk skada 
Hänsyn måste även tas till eventuell omplaceringsskyldighet och tvåmånadersregeln 
(arbetsgivaren får inte grunda en uppsägning enbart på omständigheter som 
arbetsgivaren haft kännedom om i mer än två månader).  

 
 
6.  VAR KAN VI FÅ STÖD OCH HJÄLP? 
 
Missbruksproblem är ofta svåra att komma tillrätta med och som chef kan du, för att få råd 
och stöd, vända dig till: 
 
 lokal personalhandläggare 
 ALNA (www.alna.se) 
 företagshälsovården  
 Verksamhetsstöd personal inom SLSO 

 
Som medarbetare kan du vända dig till: 
 
 chef/arbetsledare för respektive avdelning/enhet 
 företagshälsovården 
 ditt fackliga ombud 

 
 
7.  INFORMATION/UTBILDNING 
 
Samtliga chefer och medarbetare inom SLSO ska ha kunskap om sjukvårdsområdets 
riktlinje mot alkohol och droger. Innehåll och praktisk tillämpning ska diskuteras på 
arbetsplatsträffar och i samverkansgrupper. Hantering av alkohol- och drogfrågor ingår i 
SLSOs arbetsmiljöutbildning som erbjuds kontinuerligt till sjukvårdsområdets chefer.  
 


