Fakta om omfanget av rusmiddelproblem i arbeidslivet
Kunnskapen om omfanget av rusmiddelproblemer blant ansatte i norsk arbeidsliv er lav. Vi har i dag mest kunnskap
om alkoholbruk og/eller alkoholproblemer blant ansatte og mindre kunnskap om problemer som skyldes narkotikabruk,
vanedannende medikamenter eller blandingsmisbruk.
Arbeidsforskningsinstituttet sin evaluering av Akan viste at om lag 5 % av norske virksomheter selv mener at de har ansatte
med rusmiddelproblemer, og at det i nesten alle disse sakene dreide seg om alkohol. Under kan du lese kort om konkrete tall fra
arbeidslivet når det gjelder rusmiddelproblemer i arbeidslivet.

Rusmiddelproblem i arbeidslivet- noen sentrale tall
• 5 % av norske virksomheter oppgir at de har ansatte rusmiddelproblemer.
* 92 % av disse oppgir alkohol som det aktuelle rusmiddelet.
• 14 % av norske bedrifter har tidligere hatt en eller flere ansatte som har hatt et rusmiddelproblem.
• 11 % av norske bedrifter har ansatte i dag som tidligere har hatt et rusmiddelproblem, men som det går bra med nå.
• Lie og Nesvåg (2001) fant at 2,7 % av de ansatte i privat sektor innen norsk arbeidsliv hadde brukt hasj, marihuana og/eller et
annet narkotisk stoff en eller flere ganger det siste året. De vet ikke om bruken var arbeidsrelatert.
• Lie og Nesvåg (2001) fant at 18,5 % av ansatte i privat sektor innen norsk arbeidsliv hadde brukt vanedannende medikamenter i løpet av det siste året. 4,4 % hadde brukt slike medikamenter hver måned, 2,8 % hadde brukt slike medikamenter hver
uke, og 1,3 % hver dag.
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