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Alkohol- och drogpolicy 

Karlstads universitet skall vara en alkohol- och drogfri arbetsplats. Det innebär 
att anställda och studenter inte får använda eller vara påverkade av alkohol eller 
droger på arbetstid. All användning av narkotika eller narkotiska preparat som 
inte är medicinskt betingat är dessutom kriminellt. Universitetets verksamhet 
ställer höga krav på medarbetarna när det gäller kompetens, skicklighet och 
omdöme – egenskaper som direkt försämras vid berusning. Förutom den 
enskilde individens minskade förmåga att utföra sina arbetsuppgifter skapar 
också en missbrukande anställd försämrad arbetsmiljö för sina kollegor och för 
universitets studenter. Följden blir otrivsel och försämrade relationer. Även 
risken för olyckor ökar. En missbrukande anställd är också ett hinder för 
studenternas lärande och ett dåligt föredöme för dessa. En anställd som är 
påverkad skall därför avvisas från arbetsplatsen. Detta gäller oavsett om 
vederbörande uppträder störande eller ej, fullgör sina arbetsuppgifter eller är 
arbetsoförmögen. Universitetet som arbetsgivare, Studentkåren, alla anställda 
och studenter har ett gemensamt ansvar att verka för en effektiv och mänsklig 
arbetsmiljö utan alkohol och andra droger. Arbetsmiljöansvaret innefattar även 
ansvaret för studiemiljön för samtliga studenter såväl inom grundutbildningen 
som för dem som genomgår forskarutbildning. 
 
I ord och handling skall vi motverka missbruk av alkohol och droger. Genom 
ökad kunskap och en öppen attityd i diskussioner om alkohol och droger skapas 
den medvetenhet och handlingsförmåga som behövs för att missbruksproblem 
ska upptäckas och åtgärder kunna vidtas på ett tidigt stadium. Vid misstanke om 
missbruksproblem är det alltid rätt att ingripa. Att lägga sig i är liktydigt med 
omtanke. Universitetets inställning är att missbruksproblem går att åtgärda. 
Rehabiliteringsåtgärder skall därför erbjudas anställda med alkohol- och 
drogproblem. Arbetsgivare, fackliga organisationer och kollegor skall så långt 
som möjligt stödja den som försöker ta sig ur ett missbruk. En anställd som inte 
själv aktivt försöker bli av med sitt missbruksproblem riskerar på sikt 
uppsägning. 
 
Vid representation kan alkohol accepteras i begränsad omfattning. Detsamma 
gäller vid personalfester anordnade på eller av universitetet och arrangemang 
som sker utanför arbetstid i anslutning till kurser och konferenser. 
 
Arrangemang i universitetets lokaler vid vilka det serveras alkohol skall som 
huvudregel förläggas till någon av universitetets restauranger. Förtäring av 
alkohol i andra lokaler skall alltid föregås av beslut av prefekt, avdelnings- eller 
enhetschef. 
 
Vid alla tillfällen då alkohol serveras skall även flera alternativa alkoholfria 
alternativ erbjudas. 
 
Universitetets alkohol och drogpolicy skall vara känd för samtliga anställda. 
Chefer och arbetsmiljöombud/kontaktpersoner skall ha fördjupade kunskaper i 
dessa frågor. 
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Arbetsmiljökommittén har till uppgift att med viss regelbundenhet exempelvis 
vartannat år se över drogpolicyn med handlingsplan samt initiera förebyggande 
insatser. Detta för att vidmakthålla god kompetens inom området alkohol och 
droger samt vara ett stöd för chefer och arbetsledning. 
 
Alla anställda ska redan vid anställningen få information om att denna alkohol- 
och drogpolicy gäller. 
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Hur du kan upptäcka överkonsumtion av alkohol eller droger 

De personer som har problem med sin alkoholkonsumtion eller som missbrukar 
narkotika är ofta skickliga på att föra sig själva och sin omgivning bakom ljuset 
om sitt drogberoende. Beteendeförändringar kan komma smygande och ett nytt 
livsmönster sakta utvecklas. För att kunna ingripa konstruktivt - till gagn för 
både individen och verksamheten - måste arbetsledning, studie- och 
arbetskamrater uppmärksamma tecken på missbruk i ett tidigt skede. 

Exempel på tecken och varningssignaler 
För att tidigt kunna erbjuda hjälp till personer som håller på att etablera eller har 
etablerat ett missbruk kan man uppmärksamma vissa varningssignaler. Viktigt är 
att dessa tecken även kan vara ett resultat, som ej härrör sig från ett 
drogberoende, utan är tecken på andra faktorer, som t ex psykosociala problem 
eller för hög arbetsbelastning. 
 
• Försämring av arbetsprestation och sjunkande intresse för arbetet. 

Medarbetaren får svårare att koncentrera sig, uppträder mer splittrat, gör fler 
misstag och bedömningsfel. Arbetstakten blir ojämn. 

• Humöret blir ojämnt. Medarbetaren kan periodvis vara retlig och ha svårt att 
komma överens med andra. Medarbetaren lägger skulden på andra för egna 
misstag. Ett följdbeteende kan vara att personen börjar undvika chef och 
arbetskamrater och utvecklar en misstänksamhet gentemot sin omgivning. 

• Medarbetaren utvecklar ett mönster av återkommande sen ankomst, 
korttidsfrånvaro och uppger flera ovanliga ursäkter och orsaker till frånvaron. 

• Semester och kompledigt tas ut utan förvarning eller meddelas i efterskott. 
• Kommer bakfull till jobbet. 
• Medarbetaren använder ofta medel mot dålig andedräkt. Ansiktet tenderar att 

bli uppblåst och svullet. Han/hon blir med tiden mindre prydlig i uppträdande 
och/eller klädsel. 

Vad är narkotika? 
Narkotika är ett samlingsnamn för en rad droger. I Sverige räknas alla preparat 
som finns upptagna i Narkotikaförteckningen som narkotika. 
 
I Sverige regleras narkotika främst genom: 
• Narkotikaförteckningen 
• Narkotikastrafflagen 
• Varusmugglingslagen 
• Narkotikaförordningen 
 
I narkotikastrafflagen står att all överlåtelse, försäljning, tillverkning och annat 
innehav samt bruk av narkotika är förbjudet och bestraffas med böter eller 
fängelse. Genom att all icke-medicinsk användning av narkotika är illegal, har 
sedan länge allt bruk av narkotika betecknats som missbruk. 
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Hur upptäcks narkotikamissbruk? 
Narkotikamissbruk innefattar mycket skiftande former av narkotikaerfarenheter, 
alltifrån missbruk vid enstaka tillfällen till regelbunden, långvarig och daglig 
användning. Narkotikamissbruk med koppling till arbetslivet är i ännu högre grad 
än t ex alkoholmissbruk ett dolt problem. 
 
Blandmissbruk, d v s samtidig användning av alkohol, narkotika och lugnande 
medel är inte ovanligt. Varje preparat har sina unika egenskaper och påverkar 
kropp och psyke olika. Olika effekter uppstår dessutom vid akut förgiftning, efter 
kortare tids missbruk eller efter många års missbruk. 
 
Eftersom all befattning med narkotika är illegal är naturligtvis narkotikamissbruk 
mer dolt än andra former av missbruk. Svårigheten att upptäcka missbruket 
genom specifika kännetecken kopplade till själva preparatet, leder till att man 
måste vara observant på andra förhållanden t ex: 
• Försämrad arbetsprestation 
• Försämrade relationer till chefer och arbetskamrater 
• Oplanerad frånvaro (se alkohol) 
• Förändrat beteende 
• Vid narkotikamissbruk finns även andra kännetecken utifrån en påverkan av 

hjärnans funktioner. Medarbetaren kan få svårt att hålla tråden i ett 
resonemang. Närminne och uppfattningsförmåga försämras. Han/hon får 
svårt med koordination, avståndsbedömning och reaktionstiden förlängs. 
Kraftig trötthet och likgiltighet eller ett uppskruvat tillstånd förekommer. 

 
Ovanstående signaler kan vara tecken på missbruk och skall resultera i en åtgärd 
från närmaste chef. Signalerna liknar dem vid alkoholmissbruk och ofta upptäcks 
narkotikamissbrukare som alkoholmissbrukare. Ett aktivt engagemang mot 
alkoholproblem på en arbetsplats medför att man även fångar upp 
narkotikamissbruk. 

Kom ihåg! 
Var för sig behöver inte dessa tecken och varningssignaler betyda något, men 
tillsammans kan de bilda ett mönster som kan ha sin orsak i överkonsumtion av 
alkohol eller drogmissbruk. Ekonomiska problem, familje- eller psykiska problem 
kan ge upphov till liknande mönster. 
 
Du ska reagera på beteendeförändringar! Din uppgift är inte att ställa diagnos. 
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Handlingsprogram 

Närmaste chefs ansvar 

Om Du misstänker att en medarbetare är påverkad av alkohol eller 
droger under arbetstid. 
Chefen/arbetsledaren har ansvaret för att den påverkade på betryggande sätt 
skickas hem eller till sjukvårdsinrättning. Rådgör vid behov med 
arbetsmiljöombud/kontaktperson. Med påverkad jämställs den person som är så 
”bakfull” att det påverkar arbetet. 
 
Helt avdrag görs på lönen resten av dagen. Informera den lokala facklige 
företrädaren om vidtagna åtgärder. Följande dag skall ett personligt samtal 
hållas med den anställde. Samtalet genomförs även om den anställde 
sjukanmäler sig eller ansöker om tjänstledighet. Semester beviljas ej i denna 
situation. Syftet med samtalet är att undersöka om det inträffade är en 
engångsföreteelse eller ett tecken på missbruk. Om den anställde vägrar ställa 
upp på samtal görs helt avdrag på lönen tills samtalet ägt rum om inte särskilda 
skäl föreligger. 

Vad och hur gör jag som chef? 

Steg ett 
• När man på något sätt misstänker att en anställd har ett missbruksproblem 

har man ett samtal. Där uppmärksammas personen på att man sett tecken 
och händelser som avvikit från personens tidigare beteende. Man erbjuder 
stöd och uppmärksammar på övriga stödfunktioner som kan erbjudas inom 
och utom arbetsplatsen. Man upplyser även om att man fortsättningsvis 
kommer att ha en ökad uppmärksamhet på personens situation. 

• Uppmärksamma tecken och händelser som avviker från den anställdes 
normala beteende. 

• Förbered ett samtal med den anställde med utgångspunkt från 
dokumenterade tecken och händelser. Vad vill Du uppnå? Planera samtalet 
väl! Personalavdelningen eller företagshälsovården kan ge råd och stöd. 

• Samtalet ska konkret handla om vad som inte fungerar i arbetet, förändringar 
som skett och händelser. En arbetsutvärdering - helt enkelt. 

• Gör klart för den anställde vilka krav universitetet ställer och vad som 
förväntas av den anställde i arbetet. Var tydlig med de förbättringar Du vill ha 
av den anställde och erbjud hjälp. Klargör universitetets policy och 
konsekvenser om den inte följs. 

• Bestäm tid för uppföljningssamtal. 
• Fortsätt dokumentera tecken och händelser, såväl positiva som negativa. 



PERSONALENHETEN 

ARBETSMILJÖ OCH TRYGGHET
4.2.1 Alkohol-_och_drogpolicy

 

 - 8 - 

Steg två - Om ingen förbättring skett 
• Rådgör före samtalet om lämpliga insatser med personalavdelningen, 

företagshälsovård eller annan sakkunnig. Gör en avstämning med fackligt 
ombud. 

• Klargör universitetets policy och vad som blir följden om ingen positiv 
förändring sker. Kontakta företagshälsovård och facklig företrädare som stöd i 
samtalet. Den anställde måste känna fullt förtroende för de personer som är 
inblandade. 

• Upprätta stödprogram ”kontrakt” tillsammans med den anställde. Erbjud 
hjälp, via behandlingskontrakt, kontaktperson, företagshälsovård och 
professionell behandling utanför universitetet. Klargör den anställdes eget 
ansvar for sin förändring. Det ska vara klart utsagt, muntligt och skriftligt vad 
som händer om behandlingsöverenskommelsen inte följs. 

• Exempel på insatser kan vara: 
- Läkarintyg från första dagen 
- Antabusbehandling 
- Enbart föranmäld semester och kompensationsledighet beviljas 
- Förändring av arbetsuppgifter, omplacering 
- Krav på kontakt med Anonyma alkoholister/narkomaner eller annan 
- självhjälpsorganisation 
- Deltagande i fackligt kamratstödsarbete 
- Samråd med stabil närstående eller familjemedlem 

• Bestäm tid för uppföljning. Formulera en överenskommelse i ett tidsbegränsat 
behandlingskontrakt. Det skall undertecknas av den anställde, facklig 
företrädare och berörd arbetsledare. 

Steg tre – vid fortsatt misskötsamhet 
• Fortsatt dokumentation och uppföljning 
• Rådgör med personalavdelningen och företagshälsovården 

- Krav på behandling utanför universitetet. 
- Vid nekande eller icke fullföljd behandling, kommer arbetsrättsliga åtgärder att 

vidtagas. 

Att tänka på vid samtal med missbrukare 
Innan Du tar upp ett samtal med någon som visar tecken på missbruk kan det 
vara bra att tänka igenom följande: 

Före samtalet 
• På vilka grunder sker samtalet? (viktigt att fakta finns noterat) 

- samarbetsproblem 

- hörsägen/rykten 

- händelser som antyder onykterhet 
- egna misstankar 
- beteendeförändringar 
- försämrade arbetsprestationer 
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- ökande frånvaro 

• Kan Du redogöra för motiven? 
- inför din medarbetare 
- inför andra berörda 

• Vilka mål eller effekter vill Du uppnå med samtalet? 
• Vilken strategi eller taktik tänker Du använda 

- tala direkt 
- vänta på lämpligt tillfälle 
- ta upp det på ett planeringssamtal – eller utvecklingssamtal 

• Är Du klar över vilka olika hjälpinsatser som kan komma ifråga? 
• Vilka fakta har Du säkert dokumenterade? 

- tänk på sekretess och integritet 
• Känner Du dig själv mogen för ett samtal? 
• Var skall ni hålla till? 

- tänk på att vara ostörda 
- tänk på att ha tillräckligt med tid 

Under samtalet 
• Hur vill du inleda samtalet? 

- rakt och på sak 
- indirekt, frågande 
- mjukt 

• Vilken blir din egen attityd? 
- neutral 
- vänlig, omvårdande 
- ledsen 
- sårad, anklagande 
- hotande 

• Vilka reaktioner tror du att Du kommer att möta? 
- aggressivitet 
- oförstående 
- passivitet 
- ordrika bortförklaringar 
- motfrågor 
- tystnad, tårar 

• Hur brukar Du själv reagera? 
- prata mycket 
- lyssna 

• Var beredd på fallgroparna: 
- undanmanöver 
- motfrågor 
- känslospel 
- lögner 



PERSONALENHETEN 

ARBETSMILJÖ OCH TRYGGHET
4.2.1 Alkohol-_och_drogpolicy

 

 - 10 - 

- din egen bekvämlighet 

Att avsluta samtalet 
• Har ni förstått varandra? 

- sammanfatta vad som sagts 
• Är ni överens om åtgärder? 

- kontakt med hjälpinsatser 
- tid för uppföljningsmöte 
- behandlingskontrakt 

Efter samtalet 
• Har Din medarbetare tagit överenskomna kontakter? 
• Sker några positiva (eller negativa) förändringar i arbetsprestationen? 
• Dokumentera alla händelser, åtgärder, samtal eller andra faktorer som kan ha 

betydelse för era fortsatta diskussioner. 

Vad och hur gör jag som arbetskamrat? 
Arbetskamrater har i första hand ett medmänskligt ansvar för en missbrukande 
kamrat. Om du misstänker att någon på arbetet har ett missbruksproblem, håll 
inte tyst om det utan ”gör något”. Att våga ta kontakt handlar inte om att sätta 
dit någon, det handlar om medmänsklighet. 

Vad gör jag rent konkret? 
Tala med personen, lägg dig i, bry dig om – Även om det känns svårt. 
Arbetskamratens roll är särskilt viktig när man får kännedom om s k 
”fritidsmissbruk” där ett tidigt ingripande kan förhindra ett etablerat missbruk. 
Om du tar upp missbruksproblem med en arbetskamrat kan det hända att du blir 
avvisad men påpeka att du finns till hands om han/hon ändrar sig. 
 
Ägna dig inte åt skvaller eller förtal – Tala med personen istället för att tala 
om. Motivera varför du ”lägger dig i”, genom att visa att du bryr dig om. Tala om 
att du lagt märke till att personen har ändrat beteende. Tala om att du förstår 
att hon/han mår dåligt. Tala om att det påverkat arbetsresultatet. Tala om att du 
inte accepterar beteendet, därför att det skapar otrivsel i arbetsgruppen och att 
ni är beroende av att personen fullgör sina arbetsuppgifter 
 
Ge stöd och hjälp – Erbjud din hjälp och ditt stöd ex vis genom att uppmuntra 
till hjälpsökning, att följa med som stöd vid kontakt med chefen, FHV e t c när 
hjälp och rehabilitering diskuteras. 
 
Visa medmänsklighet, men dölj inte missbruket – Acceptera inte 
missbrukarens bortförklaringar och ursäkter. Ge heller inte falsk hjälp genom att 
hitta på bortförklaringar och ursäkter för omgivningen när han/hon inte sköter 
sitt arbete. 
 
Var uthållig –Genom att öppet deklarera misstanke om alkohol och 
narkotikamissbruk markeras tidigt att missbruk i alla former är ett oacceptabelt 
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beteende. Men kom ihåg att chefen är den som alltid har det yttersta ansvaret 
för att något görs. 
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Råd till kontaktpersoner 

Som arbetsmiljöombud eller som utsedd kontaktperson för missbruksproblem på 
arbetsplatsen har man ett större ansvar än övriga arbetskamrater att agera när 
missbruksproblem uppmärksammas. Fortfarande är det dock 
chefen/arbetsledaren som har huvudansvaret. Förutsättningen för ett lyckat 
resultat med kontaktpersoner är att det finns utarbetade riktlinjer – ett 
handlingsprogram - där man talar om hur missbruksproblemen skall hanteras på 
arbetsplatsen. Om någon av arbetskamraterna kommer alkohol- eller 
drogpåverkad till arbetet eller dricker alkohol på arbetsplatsen skall den 
chef/arbetsledare, som har ansvaret att den anställde avvisas från arbetsplatsen, 
kontaktas. Arbetsmiljöombudet/kontaktpersonen kan vara behjälplig vid en 
sådan situation och vid behov följa den anställde hem eller till lämplig 
vårdinstans. 
• Vid eventuell sjukskrivning av den anställde är det viktigt att 

arbetsmiljöombudet/kontaktpersonen verkar för att kontakt upprätthålles 
med honom/henne och att återgången i arbete underlättas. 

• Verka för att den anställde så snart som möjligt återvänder i arbete och att 
förnyad kontakt tas när så sker. 

 
Stödsamtal är en viktig del i arbetet: Eftersom du som kontaktperson inte är 
missbrukare så gäller vissa förhållningsregler: 
• Det lönar sig att lägga ner mycket tid på att förbereda samtalet. 
• Planera lämpliga åtgärder med arbetskamraten och föreslå ett gemensamt 

samtal med chefen/arbetsledaren. 
• Som arbetsmiljöombud/kontaktperson har du tystnadsplikt samt rätt att efter 

samråd med chef/arbetsledare rätt att utföra uppgifter i erforderlig 
omfattning. 

 
Missbruket har troligen pågått under många år utan upptäckt och det betyder att 
missbrukaren är mycket duktig på att manipulera, bortförklara, ursäkta och 
förneka. Som kontaktperson skall du inte låta dig påverkas av detta. Du skall 
tala om det som du kan, nämligen vilka regler som gäller på arbetsplatsen, 
hjälpmöjligheter etc. 
 
• Som kontaktperson skall du också sätta gränser. Gör klart att du inte ställer 

upp på någon som är berusad. 
 
Var beredd på återfall, det hör till rehabiliteringen. Skulle återfallen bli mer regel 
än undantag, tala då om för missbrukaren att om ingen bättring sker hoppar du 
av. Sedan överlämnar du ärendet till facket och chefen för insatser i enlighet 
med de riktlinjer som finns. Det är viktigt att missbrukaren är medveten om 
konsekvenserna av ett fortsatt missbruk. 
 
• Stöd aldrig en missbrukare om du inte får någon motprestation tillbaka. 
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Hjälpresurser utanför Karlstads universitet 

• Psykiatriska kliniken vid Centralsjukhuset i Karlstad, tfn 054-61 56 03 
• Credo, rådgivning i alkohol- och drogfrågor Karlstad kommun, tfn 054-

29 65 02, 29 65 46 
• Alkoholpolikliniken vid socialförvaltningen, Karlstad kommun, tfn 054-

29 50 00 
• RIA-råd i alkoholfrågor ”Gula villan”, tfn 054-21 07 25 
• Länkarna, kamratstöd, tfn 054-21 70 91 
• AA, Anonyma Alkoholister, tfn 054-18 87 22 
• Prosobrius Rehab AB, Karlstad, dagverksamhet, Minnesotamodell, tfn 054-

15 39 39 
• Hagforsgruppen, behandlingshem, tfn 0563-40505 
• Rockesholms behandlingshem, tfn 0591-50027 
• Clarahälsan, företagshälsovård, tfn 054-22 17 00 
• ALNA-mitt, tfn 019-18 78 20 
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Vad gäller för studenterna? 

Studentlivet har ofta inslag av alkohol. Det är därför viktigt att studenterna väl 
känner till alkoholens skadeverkningar. Ett begynnande alkoholbruk under 
studietiden kan lägga grunden till vanor som är svåra att bryta senare i livet. 
Narkotika och dopingpreparat är förbjudna droger och får inte förekomma på 
universitetsområdet, varken under lektionstid eller vid arrangemang utanför 
lektionstid. 

Information 
• Studentkåren bör informera studenterna om alkohol och andra drogers 

skadeverkningar. 
• Studentkårens funktionärer och personal skall informera studenter med 

alkohol eller andra drogproblem om vart de kan vända sig för att få hjälp. 
Även den som söker för en studiekamrats räkning skall få råd om vart man 
kan vända sig. 

Vad gäller på universitetet? 
• Arbetsmiljölagen gäller på universitetet och omfattar såväl anställda som 

studenter. En sund och respekterad miljö bör råda på studenters och 
anställdas arbetsplatser. 

• Studenter får inte komma påverkade till lektioner eller föreläsningar. Om en 
student är påverkad eller uppträder störande har lärare eller annan personal 
rätt att be denna avlägsna sig från lokalen. 

• Om en student misstänker alkoholmissbruk hos lärare, bör studenten anmäla 
detta till studentkåren som kontaktar prefekten. 

Stöd till student 
• Lärare, handledare eller representant för studentkåren skall tala med 

studenten och klargöra att missbruk uppmärksammats t ex genom berusning 
eller bakfylla under föreläsningar och seminarier. 

• Understryk att problemet inte bara berör studenten utan också 
studiekamraternas arbetssituation. Tala om att institutionen inte accepterar 
förhållandet. Studenthälsan kan ge hjälp och råd. 

• Informera om de disciplinära åtgärder som ibland kan komma ifråga. En 
sådan information kan öka motivation för behandling. 

 
Ju tidigare ett missbruk av alkohol och andra droger uppmärksammas och 
åtgärdas desto bättre är prognosen. 
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Sekretess och tystnadsplikt 

Sekretess definieras enligt 1 kap 1 § sekretesslagen (1980:100) som ”förbud att 
röja uppgift vare sig det sker muntligt eller genom allmän handling lämnas ut 
eller det sker på annat sätt”. Inom myndighets personaladministrativa 
verksamhet gäller sekretess inom det personalsociala området. Uppgifter om 
psykologisk undersökning eller behandling och om enskilds personliga 
förhållanden hos psykolog eller annan befattningshållare med särskild 
personalvårdsfunktion har fått stark sekretess. Sekretess råder om det inte står 
klart att uppgiften kan röjas utan att den som uppgiften gäller eller honom 
närstående lider men (7:11 första stycket). För övriga uppgifter om enskilds 
personliga förhållanden inom den personalsociala verksamheten som chefer på 
olika nivåer utövar, exempelvis uppgifter som framkommit vid utvecklingssamtal 
(jmf samtal om missbruk) gäller en svagare sekretess. Dessa uppgifter skall 
sekretessbeläggas ”om det kan antas att skada uppstår om uppgiften röjs” (7:11 
andra stycket). Samma svaga sekretess gäller uppgift om enskilds hälsotillstånd 
och personliga förhållanden som finns i ärenden om omplacering eller 
pensionering. Sekretess gäller dock inte beslut i ärendet (7:11 tredje stycket). 
Sekretess gäller inte heller i ärenden om anställning eller disciplinansvar (7:11 
fjärde stycket). 

Karlstads universitet bedömning av sekretess i missbruksärenden 

För personalkonsulent och företagshälsovård 
Alla uppgifter, muntliga eller skriftliga som kommer personalkonsulent eller 
företagshälsovården till del rörande enskilds personliga förhållanden är 
sekretessbelagda, d v s kräver tystnadsplikt. Detta gäller såvitt inte den enskilde 
medger att informationen får föras vidare till olika berörda personer och 
instanser, vilket kan ske enligt 14 kap 4 § SekrL. 

För prefekt/avdelningschef och/eller annan utsedd person 
För prefekt/avdelningschef och/eller annan utsedd kontaktperson på 
arbetsplatsen, som erhåller information vid exempelvis samtal, om den 
anställdes personliga förhållanden gäller att denna skall vara sekretessbelagd 
och skyddad såvida den anställde inte medger annat. Denna sekretess gäller 
dock inte när det gäller att påtala brister i den anställdes arbetsprestation, t ex 
olovlig frånvaro, upprepad sen ankomst, onykterhet i tjänsten, som kan leda till 
disciplinansvar enligt 10 kap lagen om offentlig anställning (1994:260). För att 
kunna gå vidare i ett ärende där den anställde har uppenbara problem, som 
kräver åtgärder, kan det ibland bli nödvändigt för prefekten/avdelningschefen att 
söka övertyga den anställde om lämpligheten att helt eller delvis efterge 
sekretessen. 

Journaler och noteringar om enskilds personliga förhållanden 
Journaler upprättade av företagshälsovården är sekretessbelagda och skall 
förvaras inlåsta. Stödprogram/”kontrakt” och/eller noteringar, som 
prefekt/avdelningschef eller kontaktperson gör om den anställdes personliga 
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förhållanden skall också behandlas konfidentiellt och förvaras på ett betryggande 
sätt. När dessa inte längre är aktuella skall de förstöras. 

Sammanfattning sekretess 
Det är inte helt lätt att veta vilken sekretess som gäller i olika situationer. 
Grundregeln skall dock vara att begränsa personkretsen till ett minimum. Samtal 
och rådfrågningar hos personalkonsulent och företagshälsovård, kan ofta göras 
utan att man för den skull behöver röja identiteten på en anställd med 
missbruksproblem. Slutligen innehåller datalagen stränga bestämmelser om 
registrering av personuppgifter. Det är därför viktigt att hålla sådana 
anteckningar inlåsta. 


