Fakta om økonomiske kostnader av rusmiddelbruk
Rusmiddelbruk blant ansatte i norsk arbeidsliv får både negative og positive konsekvenser for arbeidsplassen. De negative
konsekvensene kan medføre økonomiske kostander for arbeidsgivere.
Gjelsvik (2004) anslo at de samlede kostnadene som følge av alkoholbruk ligger mellom 11,5 og 12,5 mrd kroner hvert år for
norsk arbeidsliv. I disse beregningene er følgende kostnader tatt med:
• Alkoholrelatert sykefravær (1,5 – 1,7 mrd)
• Alkoholrelatert arbeidsledighet (0,9 mrd)
• Alkoholrelatert for tidlig død (0,3 – 1,1 mrd)
• Alkoholrelatert reduksjon i kvalitet på arbeidsutførelse (8, 7 mrd)
I utregningen av reduksjon i kvalitet på arbeidsutførelse er det tatt utgangspunkt i en antagelse om at 5 % av arbeidstakerne har
et rusmiddelproblem eller et forbruk som fører til kostnader for arbeidsgiver, og at rusmiddelproblemet fører til reduksjon på
arbeidskvaliteten med 25 %. Det er knyttet noe usikkerhet til disse anslagene. Under finner du flere sentrale tall.
Økonomiske kostnader- noen sentrale tall
• De totalt årlige kostnadene knyttet til alkoholbruk for arbeidsplassen ligger mellom 11,5 og 12,5 milliarder kroner.
• Alkoholrelatert reduksjon i kvaliteten på arbeidet kan koste det norske arbeidslivet opp mot 9 mrd kroner årlig.
• Ansatte med et moderat forbruk står samlet for en klart større andel av de økonomiske utgiftene relatert til ansattes alkoholbruk, enn ansatte som har et rusmiddelproblem.
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