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Stockholms läns landstings riktlinjer för alkohol- och drogfria arbetsplatser 
uttrycker landstingets samlade syn och är vägledande för förvaltningar och 
bolag. De  nya riktlinjerna omfattar samtliga medarbetare men också inhyrd 
personal, leverantörer och underleverantörer samt praktikanter och stude-
rande.

Patientsäkerhetslagen och arbetsmiljölagstiftningen ställer höga krav på 
arbetsgivarens ansvar att förebygga och ingripa mot bruk eller missbruk av 
alkohol eller droger på arbetsplatsen. Alkohol- och drogfria arbetsplatser är 
en viktig del i landstingets mål att skapa hälsofrämjande, trygga arbetsplatser 
och minska sjukfrånvaron. 

Ett aktivt arbete mot alkohol och droger på arbetsplatserna är nödvändigt 
för att åstadkomma en bra och säker arbetsmiljö och ge invånarna en så god 
service som möjligt. Fokus i riktlinjerna ligger på förebyggande insatser som 
sker innan ett skadligt missbruk och oönskade konsekvenser inträffar.  
Fortlöpande uppföljning av sjukfrånvarons utveckling och tydliga hanterings-
rutiner vid upprepad korttidssjukfrånvaro är viktiga delar i åtgärdsarbetet. 

Varje förvaltning och bolag ansvarar för att innehållet i landstingets över-
gripande riktlinjer för alkohol- och drogfria arbetsplatser görs känd hos 
medarbetare och övriga som tjänstgör på arbetsplatser inom landstinget. 
För att nå målen ska landstingets övergripande riktlinjer kompletteras med 
lokala rutiner och handlingsplaner på verksamhetsnivå. 

Riktlinjerna för alkohol- och drogfria arbetsplatser och verksamheternas 
handlingsplaner ska omfattas av det systematiska arbetsmiljöarbetet.  
Kontinuerlig uppföljning ska ske varje år.

Maria Englund
Personaldirektör

Hälsa och säkerhet i fokus 
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Landstingsövergripande riktlinjer för  
alkohol- och drogfria arbetsplatser

Stockholms läns landstings övergripande riktlinjer för alkohol- och drog-
fria* arbetsplatser tydliggör mål, förhållningssätt och ansvar i förvaltningar-
nas och bolagens arbete.

* Med droger avses här narkotika och narkotikaklassade preparat, övriga läkemedel och doping-

medel samt andra kemikalier som används i strid med läkares ordination.

Arbetsrättsligt kunskapsstöd  

Riktlinjerna kompletteras med ett arbetsrättsligt kunskapsstöd; rapporten 
”Alkohol och drogmissbruk ur ett arbetsrättsligt perspektiv” av univer-
sitetslektor Tommy Iseskog, se bilaga. Kunskapsstödet är ett verktyg för 
chefer, arbetstagarorganisationer och medarbetare att hantera alkohol- och 
drogproblem i arbetet.

1. Landstingets arbetsplatser är alkohol- och drogfria

Arbete, alkohol och droger hör inte ihop. Det innebär att ingen får vara 
påverkad av alkohol eller droger under arbetstid. Landstingets riktlinjer för 
alkohol- och drogfria arbetsplatser omfattar samtliga medarbetare och alla 
övriga som tjänstgör på arbetsplatser inom landstinget. Kravet på alko-
hol- och drogfrihet i arbetet inom Stockholms läns landsting gäller även 
inhyrd personal, leverantörer och underleverantörer samt praktikanter och 
studerande.

I enlighet med landstingets personalpolicy ska det personalstrategiska  
arbetet bidra till ökad kvalitet, säkerhet och konkurrenskraft. För att  

Grundläggande principer:

• Landstingets arbetsplatser är alkohol- och drogfria
• Restriktivitet gäller för alkoholförtäring vid representation
• Förebygg ohälsa, olycksfall och skador
• Medarbetare med missbruksproblematik erbjuds rehabilitering
• Säkerhetskrav motiverar användning av alkohol- och drogtester
• Handlingsplaner för alkohol- och drogfria arbetsplatser

http://www.sll.se/upload/Personalstrategiska/Alkohol_och_drogmissbruk_ur_ett_arbetsrattsligt_perspektiv.pdf
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åstadkomma en bra och säker arbetsmiljö och ge invånarna en så god  
service som möjligt krävs ett aktivt arbete mot alkohol och droger på arbets-
platserna. Alla verksamheter ska arbeta förebyggande med tydliga regler,  
ett tidigt ingripande och ett väl fungerande rehabiliteringsarbete.

På arbetsplatsen ska det förebyggande arbetet ske både genom riktade 
insatser och genom översyn och åtgärdande av faktorer i arbetsmiljön som 
kan innebära ökad risk för alkohol- och drogproblem. Inom hälso- och 
sjukvården finns exempelvis riskfaktorer att beakta genom närheten till 
olika medicinska preparat/läkemedel. Alla medarbetare har ett ansvar att 
sätta säkerheten främst och omedelbart agera om någon på arbetsplatsen 
misstänks ha risk- eller missbruksproblem. 

Det är arbetsgivarens skyldighet att så snart som möjligt vidta åtgärder för 
att hjälpa en anställd med alkohol- och andra missbruksproblem och ge ett 
professionellt stöd till medarbetare före, under och efter en behandling.  

Medarbetare med missbruksproblematik ansvarar för att aktivt medverka i 
stödåtgärder och behandling med målsättningen att bli fri från missbruk för 
att kunna vara kvar i arbete eller kunna återgå i arbete.

Konkreta åtgärder på arbetsplatserna för att skapa alkohol- och drogfria 
arbetsplatser kan t ex vara att utbilda chefer, fackligt förtroendevalda, häl-
soinspiratörer/coacher och andra nyckelgrupper om hur risk- och missbruk 
kan motverkas genom ändrade levnadsvanor. 

Alla nyanställda ska informeras om landstingets riktlinjer för alkohol- och 
drogfria arbetsplatser. Att chefer och medarbetare har en beredskap på 
arbetsplatsen och alltid agerar vid misstankar om alkohol/drogproblem är 
av stor betydelse för riktlinjernas efterlevnad. 

Användning och innehav av narkotiska preparat är olagligt enligt 
Narkotikastrafflagen. Om narkotikapreparat påträffas hos medar-
betare på arbetsplatsen ska en polisanmälan göras. Även medicinsk 
användning av beroendeframkallande läkemedel/mediciner kan 
leda till överkonsumtion och missbruk. En medarbetare som använ-
der läkemedel som kan påverka arbetsförmågan rekommenderas 
att ha en dialog med sin chef om detta.

http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=1968:64
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2. Restriktivitet gäller för alkoholförtäring vid representation

I enlighet med landstingets representationsregler ska representation inom 
landstinget  iaktta måttfullhet och i huvudsak ske utan alkohol. Vid sär-
skilda tillfällen som vid hedersbelöningar eller representation med utländ-
ska gäster är starköl och vin tillåtet men då med restriktivitet. Alkoholfria 
alternativ ska alltid erbjudas. 

I övrigt gäller att eventuell alkoholförtäring i landstingets lokaler i samband 
med representation eller personalsammankomster ska ske med restriktivitet.

3. Förebygg ohälsa, olycksfall och skador 

Arbetsgivaren har enligt Arbetsmiljölagen ansvaret för att förhindra att 
arbetstagare utsätts för ohälsa eller olycksfall. Missbruksproblematik hos en 
medarbetare är ett allvarligt arbetsmiljöproblem som ökar risken för ohälsa, 
olycksfall och vårdskador. 

Av Arbetsmiljöverkets föreskrift Arbetsanpassning och rehabilitering 
framgår att missbruksproblem kan ha samband med arbetets organisation 
och innehåll. I förebyggande syfte kan det vara värdefullt att belysa och 
vid planering av ett arbete beakta sådana faktorer som skiftarbete, stress, 
arbetsuppgifternas krav, sociala kontakter, arbetsledningsförhållanden och 
tillgång till alkohol och droger i arbetet. Inom hälso- och sjukvården kan 
det t ex gälla att se över rutinerna för läkemedelshantering och begränsa 
tillgängligheten av läkemedel.

Förebyggande åtgärder för ökad säkerhet kan också vara återkommande 
hälsoundersökningar. Företagshälsovården kan erbjuda specialistkunskap 
och stöd i frågor som rör risk- och missbruksproblematik.

För att skapa hälsofrämjande arbetsplatser och bidra till hög pa-
tient-/kundsäkerhet i enlighet med Patientsäkerhetslagen ska verk-
samheterna arbeta förebyggande med tidiga insatser och ett väl 
fungerande rehabiliteringsarbete. Fortlöpande uppföljning av sjuk-
frånvarons utveckling och tydliga hanteringsrutiner vid upprepad 
korttidssjukfrånvaro är en viktig del i åtgärdsarbetet.

http://www.socialstyrelsen.se/regelverk/lagarochforordningar/patientsakerhetslag
http://www.av.se/dokument/afs/AFS1994_01.pdf
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Chefens straffrättsliga ansvar

Det lagstadgade ansvaret innebär särskilda krav på chefer att agera vid 
misstankar om risk- och missbruk av alkohol eller droger. Chefen är an-
svarig för att risk-/missbruksproblem uppmärksammas och åtgärdas. Om 
en olycka inträffar och arbetsledningen inte har agerat kan närmaste chef 
ställas till straffrättsligt ansvar.

4. Medarbetare med missbruksproblematik erbjuds rehabilitering   

Varje medarbetare ansvarar för att värna den egna hälsan och aktivt delta 
i planering och genomförande av den egna rehabiliteringen. Ingen med-
arbetare ska behöva förlora sin anställning på grund av alkohol- och/eller 
drogmissbruk. Förutsättningen är att hon/han är beredd att aktivt delta i 
behandling i syfte att bryta missbruket. 

Landstingets riktlinjer för alkohol- och drogfria arbetsplatser är ett komple-
ment till ”Riktlinjer för arbetsanpassning och rehabilitering – Stockholms 
läns landstings rehabiliteringsprocess för tidig återgång i arbete”. Ett över-
gripande mål är att genom tidiga insatser förebygga arbetsrelaterad ohälsa 
och vid sjukdom förkorta sjukdomstiden så långt som möjligt. 

Enligt Patientsäkerhetslagen gäller att en vårdgivare snarast ska 
anmäla till Socialstyrelsen om det finns skälig anledning att befara 
att en medarbetare som har legitimation för ett yrke inom hälso- 
och sjukvården kan utgöra en fara för patientsäkerheten.

http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=2010:659#K3
http://www.sll.se/upload/Personalstrategiska/Policys%20och%20dokument/riktlinjerarbetsanpassningochrehabilitering.pdf
http://www.sll.se/upload/Personalstrategiska/Policys%20och%20dokument/riktlinjerarbetsanpassningochrehabilitering.pdf
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Plan för rehabilitering och behandlingsöverenskommelse

Arbetsgivaren ansvarar för att medarbetare som hamnat i missbruk, eller 
har svårt att bryta ett begynnande risk- eller missbruk, erbjuds lämpliga 
stödåtgärder. Misstanke om alkohol- och/eller drogproblem ska alltid leda 
till att chefen kallar medarbetaren till ett personligt samtal för att eventuellt 
planera vidare åtgärder. All planering av stödåtgärder bör ske utifrån en 
professionell bedömning av behoven.

Chefen ska informera medarbetaren om möjligheten till stöd av sin fackliga 
organisation.

Planen för rehabilitering ska innehålla en beskrivning av de åtgärder som är 
nödvändiga för att medarbetaren ska kunna återgå i arbete. Av planen ska 
framgå syftet med åtgärderna, tidigare åtgärder som vidtagits, uppgifter om 
medarbetarens förmåga att utföra sina arbetsuppgifter och en prognos för 
återgång i arbete samt en tidplan inklusive uppföljningstillfälle och slut-
datum. I planen för rehabilitering kan också ingå ändrade arbetsuppgifter, 
omplacering, krav på sjukintyg från första dagen, alkohol-/drogtester etc.

För att tydliggöra ansvar, krav och konsekvenser görs lämpligen en skrift-
lig behandlingsöverenskommelse mellan medarbetaren och ansvarig chef. 
Överenskommelsen ska omfatta tidsperiod, parternas ansvar och åtaganden 
under och efter behandlingen samt uppföljning. 

Misskötsel kan leda till uppsägning

Om medarbetare med alkohol- eller drogproblem vägrar medverka i de 
stöd- och rehabiliteringsåtgärder som föreslås, eller avbryter relevant åtgärd 
utan giltigt skäl, kan arbetsgivaren vidta arbetsrättsliga åtgärder. Vilken 
eller vilka arbetsrättsliga åtgärder som vidtas måste alltid bedömas utifrån 
varje enskilt fall. 

Generellt gäller att arbetstagare som missköter sitt arbete på grund 
av alkohol- eller drogmissbruk bryter mot åtaganden i anställnings-
avtalet.

Vid behov av vård/rehabilitering och när det finns ett förslag om 
behandlingsform ska en skriftlig plan för rehabilitering tas fram 
och genomföras i samråd med medarbetaren.



9

Enligt lagen om anställningsskydd (LAS) kan arbetsgivaren säga upp eller i 
vissa fall avskeda arbetstagaren. Uppsägningsreglerna innebär att en upp-
sägning från arbetsgivarens sida måste vara sakligt grundad. Motsvarande 
regel för avskedande anger att arbetsgivaren kan avskeda om arbetstagaren 
”grovt har åsidosatt sina åligganden i anställningen”. 

En arbetstagare som är sjuk kan inte sägas upp så länge hon/han ”utför 
arbete av någon betydelse” för arbetsgivaren. För att arbetstagaren ska 
komma i åtnjutande av detta s.k. förstärkta anställningsskydd måste arbets-
tagaren åberopa och – vid ifrågasättande från arbetsgivarens sida – bevisa 
att misskötseln beror på sjukdom. I detta fall ställs särskilda krav på att ar-
betsgivaren genomför stödjande rehabiliterings- och anpassningsåtgärder. 

Som ett kunskapsstöd i arbetsrättsliga frågor finns universitetslektor 
Tommy Iseskogs utredning ”Alkohol och drogmissbruk ur ett arbetsrättsligt 
perspektiv”, bilaga till riktlinjerna. 

Skriftlig dokumentation och sekretess

Alla åtgärder som vidtagits ska dokumenteras. Det som diskuteras och 
antecknas vid ett samtal mellan chef och medarbetare eller vid ett rehabi-
literingsmöte omfattas av sekretesslagstiftningen. Det innebär att kopia av 
dokumentationen endast får lämnas ut efter samråd med medarbetaren. 
Utlämnandet kan endast ske under förutsättning att det inte innebär skada 
för medarbetaren eller dennes närstående. Även mottagande person, facklig 
organisation eller myndighet omfattas av sekretessen.

5. Säkerhetskrav motiverar användning av alkohol- och drogtester

Vid misstänkt påverkan av alkohol eller droger ansvarar chef (eller annan 
arbetsgivarrepresentant) för att informera om de regler som gäller och se till 
att medarbetaren omedelbart avstängs från arbetsplatsen och kommer hem 
eller till vård på ett säkert sätt. Om medarbetaren förnekar påverkan ska 
arbetsgivaren erbjuda möjligheten att genomgå alkohol- och drogtestning, 
se nedan. En medarbetare som vägrar testning ska tolkas som påverkad och 
avstängas från arbetsplatsen. 

Avstängning från arbetet regleras i landstingets kollektivavtal Allmänna 
bestämmelser (AB) och ska alltid betraktas som tillfällig i avvaktan på andra 
åtgärder från arbetsgivaren. Sådan avstängning kan ske under maximalt 
en dag och medför då löneavdrag för medarbetaren. Inför beslut om längre 
avstängning ska arbetsgivaren genomföra överläggning med berörd lokal 
arbetstagarorganisation.

http://www.sll.se/upload/Personalstrategiska/Alkohol_och_drogmissbruk_ur_ett_arbetsrattsligt_perspektiv.pdf
http://www.sll.se/upload/Personalstrategiska/Alkohol_och_drogmissbruk_ur_ett_arbetsrattsligt_perspektiv.pdf
http://www.skl.se/avtal_och_lagar/allmanna_bestammelser
http://www.skl.se/avtal_och_lagar/allmanna_bestammelser
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Alkohol- och drogtester

Exempelvis kan alkohol- och drogtester användas: 

- som uppföljning när någon har uppträtt påverkad på arbetsplatsen
- när någon vill fria sig från misstankar om att vara påverkad 
- som ett led i rehabilitering i enlighet med en upprättad behandlings- 

överenskommelse
- för yrkesgrupper med särskilt höga säkerhetskrav i enlighet med kollek-

tivavtalets (AB) bestämmelser om periodiska hälsoundersökningar 

Läs mer under landstingets kollektivavtal Allmänna bestämmelser (AB)
samt samt Arbetsmiljöverkets föreskrift Medicinska kontroller i arbetslivet.

Avgift för testningar bekostas av arbetsgivaren. 

Om alkohol- och drogtester tillämpas ska det finnas lokala partsgemensam-
ma överenskommelser (förvaltning/bolag) för hur testningen ska utföras. 
Det är viktigt att parterna är överens om hur den anställdes integritet och 
rättssäkerhet ska tryggas, syftet med testningen, vilka som omfattas, vad 
som ska testas, rutiner och metoder vid testning, åtgärdsprogram vid posi-
tivt testresultat, uppföljning m.m. 

6. Handlingsplaner för alkohol- och drogfria arbetsplatser

För att uppnå de övergripande målen för hälsa och säkerhet ska landstingets 
övergripande riktlinjer för alkohol- och drogfria arbetsplatser kompletteras 
med verksamhetsanpassade riktlinjer/rutiner och handlingsplaner (förvalt-
ning/bolag). 

Arbetsgivaren måste använda sig av en för syftet adekvat kontroll- 
eller testmetod. Den valda kontroll- eller testmetoden får inte vara 
kränkande. Det innebär att testningen antingen ska omfatta alla 
medarbetare, utföras slumpvis eller efter vissa bestämda kriterier. 
För att dessa krav ska uppfyllas är det lämpligt att kvalitetssäkrad 
företagshälsovård anlitas.

Medicinska undersökningar, t e x alkohol- och drogtester, kan ingå 
som ett led i arbetsmiljö- och säkerhetsarbetet. Landstingets upp-
fattning är att alkohol- och drogtester ska tillämpas restriktivt men 
att sådana tester i vissa fall kan vara befogade.

http://www.skl.se/avtal_och_lagar/allmanna_bestammelser
http://www.av.se/dokument/afs/AFS2005_06.pdf


Det är viktigt att arbetet med att ta fram riktlinjer/rutiner och handlingspla-
ner sker i samverkan med arbetstagarorganisationerna, och att det finns ett 
samförstånd på arbetsplatsen om vilka regler som gäller. Arbetsplatsträffen 
är ett lämpligt forum för detta.

Verksamheternas handlingsplaner kan t ex omfatta följande avsnitt:

1. Information och utbildning för medarbetare och chefer. 
2. Värderingar som tydliggör chefs- och medarbetaransvaret.
3. Regler för alkoholförtäring vid representation och i samband med  

kurser/konferenser, personalsammankomster (motsvarande).
4. Rutiner för rehabilitering och arbetsanpassning vid risk- och missbruk. 

Även rutiner för tidig upptäckt av risk- och missbruksproblematik som 
återkommande hälsoundersökningar, inklusive om strukturerade instru-
ment som t ex självrapportformuläret AUDIT (Alcohol Use Disorders 
Identification Test) används. 

5. Åtgärder för ökad säkerhet inklusive regler för vad som gäller om en 
medarbetare under arbetstid är eller misstänks vara påverkad av alkohol 
eller droger, arbetsrättsliga konsekvenser samt polisanmälan vid brott. 

Vidare ska handlingsplanerna innehålla en beskrivning av stödmöjligheter, 
t ex gällande avtal med företagshälsovården och de tjänster som erbjuds 
genom Alna Stockholm. 

Inom verksamhet med beställarfunktion ska handlingsplanen behandla 
frågan om alkohol- och drogfrihetskrav i avtal med entreprenörer och vård-
givare.

Bilaga: Rapporten ”Alkohol- och drogmissbruk ur ett 
arbetsrättsligt perspektiv”. 

Länkar till lagstiftning och andra kunskapskällor

www.alna.se	 Alna	Sverige
www.av.se	 Arbetsmiljöverket	med	föreskrifter	om	

arbetsanpassning	och	rehabilitering	m	fl	
www.folkhalsoguiden.se	 Folkhälsoguiden	med	information	om	

alkohol	och	droger	mm	
www.riksdagen.se	 Narkotikastrafflagen
www.skl.se	 Sveriges	kommuner	och		landsting	(SKL),	med	bl	a	Allmänna	

bestämmelser	(AB)
www.sll.se	 Landstingets	övergripande	styrdokument,	t	ex	Personalpolicy	och	

Riktlinjer	för	arbetsanpassning	och	rehabilitering	m	fl
www.socialstyrelsen.se	 Patientsäkerhetslagen	mm
www.suntliv.nu	 Tema:	Bruk	och	missbruk

Företagshälsovård:
www.previa.se	 AB	Previa,	ramavtalet	gäller	för	Karolinska	Universitetssjukhuset	
www.feelgood.se	 Feelgood	Företagshälsa	(Haluxa	Arbetsmiljö	AB),	ramavtalet	gäller	

för	landstingets	övriga	förvaltningar	och	bolag

http://www.sll.se/upload/Personalstrategiska/Alkohol_och_drogmissbruk_ur_ett_arbetsrattsligt_perspektiv.pdf
http://www.sll.se/upload/Personalstrategiska/Alkohol_och_drogmissbruk_ur_ett_arbetsrattsligt_perspektiv.pdf
http://www.alna.se/
http://www.av.se/
http://www.folkhalsoguiden.se/
http://www.riksdagen.se/
http://www.skl.se/
http://www.sll.se/sll/templates/NormalPage.aspx?id=878
http://www.socialstyrelsen.se/
http://www.suntliv.nu/
http://www.previa.se/
http://www.feelgood.se/


Stockholms läns landsting
SLL Personal
Box 22550, 104 22 Stockholm
Tel 08-737 25 00, 08-123 130 00
www.sll.se

Broschyren kan beställas via e-post:  
informationsmaterial.lsf@sll.se
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