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Alkolås for bedrifter
på 1-2-3
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Hvorfor innføre alkolås:
Trafikksikkerhet:
Om lag 30 000 kjører med
promille hver dag. Blant omkomne bilførere er anslagsvis
30 prosent påvirket av alkohol
eller andre stoffer.
Alkolås øker trafikksikkerheten
for alle.
Helse, miljø og sikkerhet:
Bidra til bevissthet, holdninger,
trygghet, ivaretakelse.
Forebygging:
Tidlig identifisering av risikofylt
alkoholbruk.
Omdømme:
Bedriften tar et tydelig samfunnsansvar.
Kvalitetssikring:
Alkolås kan inngå i en
ISO 39001 sertifisering.
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Hvordan innfø

Utforme og foran
delpolicy der bru
inngår (akan.no).

Skape enighet o
ved brudd på po

Bruk utstyr i hen
godkjente europ

(ma-norge.no unde

Se praktiske eks
hvordan MA kan

(ma-norge.no unde

Opplæring av led
avdeling, bedrifts
verneombud, tilli
andre som har e
rusforebyggende
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øre alkolås:

Før du setter i gang:

nkre en rusmiduken av alkolås

Retningslinjene for bruk av
alkolås gjøres kjent for alle
ansatte.

om reaksjoner
olicy (akan.no).

Ledere og andre med behov
lærer å gjennomføre ‘Den nødvendige samtalen’ (akan.no).

nhold til seneste
peiske standard

er Sikker i trafikken).

Gi ansatte opplæring i praktisk
bruk av alkolås.

sempler og
n bistå

er Sikker i trafikken).

dere, personalshelsetjeneste,
itsvalgte og
en rolle i det
e arbeidet.

“Enkelt og trygt”
Alkolås sikrer trafikken.
           Rutinene sikrer de ansatte.

MA - for rusfri trafikk
MA er en landsomfattende, partipolitisk og religiøst uavhengig medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet generelt, og
spesielt for rusfri trafikk. MAs langsiktige mål er at ingen skal dø eller bli
skadet som følge av ruspåvirket kjøring. MA har jobbet aktivt for alkolås
i biler siden 2003. Vi har god kompetanse på feltet, og kan bistå din
bedrift med nøytral rådgivning for anskaffelse og implementering av
alkolås, og rutiner rundt dette.
MA er opptatt av at bruken av alkolås skal være enkel, selvfølgelig og
trygg for sjåføren og et ekstra kvalitetsmerke for din bedrift!

Akan kompetansesenter
Akan kompetansesenter er en ideell organisasjon som eies av Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO), Landsorganisasjonen i Norge (LO) og
staten. Akan kompetansesenter støtter ledere og medarbeidere i å forebygge og håndtere rus og avhengighet.
Akan kompetansesenter støtter små og store arbeidsplasser i alle
bransjer i hele landet med å etablere:
• gode systemer for å hindre og tidlig gripe fatt i risikofylt bruk av rusmidler, medikamenter og spill
• tiltak som innebærer at de som har behov, tilbys hjelp så tidlig som
mulig

www.ma-norge.no
ma@ma-norge.no
Tlf.: 22 47 42 00
Dronningens gate 6
Postboks 752 Sentrum
0106 Oslo

www.akan.no
akan@akan.no
Tlf.: 22 40 28 00
Postboks 8822 Youngstorget
0028 Oslo

