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Illegale rusmidler på arbeidsplassen

De fleste som har brukt eller bruker illegale rusmidler er i jobb
Hva tenker vi om folks bruk av rusmidler på fritiden?

Hva er om fanget av bruk i befolkningen?
På fritiden og i jobb?

Målet er mindre bruk av rusmidler i vårt samfunn
Men burde flere som bruker rusmidler og har problemer med rusmidler komme i jobb?



Ordet «rusmisbruker»

Forferdelig ord
Man er ikke sin diagnose
Det er rusmidler man bruker ikke rus
Misbruk er et stigmatiserende begrep og er forlatt

Man «misbruker» ikke (skadelig bruk/avhengighet)

Legfolk kan nøye seg med å si uproblematisk eller problematisk bruk

Lager et umedisinsk (juridisk kanskje) skille mellom legale og illegale rusmidler

Vi sier person som bruker rusmidler

Til nød rusmiddelbruker
siden 80 % av befolkningen har brukt alkohol siste året er det oss alle
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Hva snakker vi egentlig om?

• I jobb

• Ikke i jobb

Bruker ikke rusmidler

• I jobb

• Ikke i jobb

Rusmiddelbruker (uproblematisk)

• I jobb – flere enn du tror

• Ikke i jobb – flere skulle vært det

Rusmiddelbruker (problematisk)



Arbeidgiver og rusmiddelbruk

Bruk av rusmidler er en risiko for den enkelte arbeidstakeren

Bruk av rusmidler - en risiko for arbeidsmiljøet og virksomheten
Lavere produktivitet
Høyere sykefravær
Økt risiko for feilvurderinger, uhell, alvorlige ulykker
Problemer for omdømmet

Virksomheten må ha en rusmiddelpolitikk
Opparbeide kunnskap
Ta lederansvar
Beskrive sin holdning til rusmidler
Vise til betydningen av et rusfritt arbeidsmiljø
Definere klare regler for hva som er akseptabelt
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Cannabis (any use) bruk over år, alder og kjønn





Avhengighet: Tallenes tale

Kanskje 200-300 000 alkohol

Kanskje 20-40 000 vanedannende 

legemidler

Kanskje 15-30 000 illegale rusmidler.

Kanskje 20-40 000 spillavhengige

Alle arbeidsplasser har én eller 

flere som er avhengige
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Rusmiddeltesting/annen kontrollvirksomhet

Det er en høy terskel å melde om 

eller agere på mistanke

Rusmiddeltesting kan bekrefte 

eller avkrefte bruk av rusmidler

Arbeidsmiljøloven setter klare 

grenser for slike tester i 

arbeidslivet
Biologiske prøver er medisinske
Holde ikke alltid med samtykke hvis 
hensikten er kontroll

Sensitivitet og spesifisitet



Undersøkelse (en av få)

Edvardsen et al 2015

Bruk av alkohol, illegale 

rusmidler og sløvende 

legemidler kan redusere 

sikkerheten, og føre til redusert 

yteevne og sykefravær



Formål 

Kartlegge forekomsten av rusmiddel- og tobakksbruk blant 

arbeidstakere i 8 ulike bransjer i Norge ved hjelp av spyttprøver og 

spørreskjema

Å studere selvrapportert sykefravær og ineffektivitet på grunn av 

alkohol- og rusmiddelbruk

Å studere kjønns- og aldersforskjeller for rusmiddelbruk- og 

tobakksbruk og for selvrapportert sykefravær og ineffektivitet på jobb



Rekruttering og utvalg

Rekrutteringen av bedrifter i perioden fra 2008-14

21 bedrifter (av 44 inviterte) fra ulike bransjer deltok. I tillegg fikk vi 

tillatelse fra Statens vegvesen til å rekruttere tungtransportsjåfører

Totalt 2639 personer ble invitert til å delta, 2437 personer fra åtte 

bransjer deltok (92 %):
Helsevesen, Finans, industri, transport/lager, restaurant/bar, offentlig administrasjon, 
forskningsinstitutt og media (kun spørreskjema)



Metoder

Spyttprøver ble tatt mens de fylte ut spørreskjema: tok 
totalt 5 minutter

Spyttprøver: alkoholbruk (siste 24 timer), og bruk av 
illegale rusmidler og sløvende legemidler (siste 48 timer)

Spørreskjema: selvrapportert rusmiddelbruk samt 
konsekvenser av bruk (fravær og ineffektivitet)

Nylig bruk og bruk siste 12 måneder



Edvardsen et al 2015 (%)
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Edvardsen et al 2015 (%)
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Edvardsen et al 2015/19
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Oppsummering: Edvardsen et al (2015/2019)

Alkoholbruk er mest utbredt blant norske arbeidstakere
Alkoholbruk i arbeidstiden er uvanlig

5,3% svarer at de har hatt alkoholrelatert sykefravær og 25% at de har vært 
ineffektive på jobb pga alkoholbruk

Store variasjoner mellom bransjer: fravær varierer mellom 1-20% og ineffektivitet mellom 12-66%

Ansatte i restauranter/barer: drikker mer og bruker mer illegale stoffer enn ansatte 
i andre bransjer, og rapporterer om mer sykefravær og ineffektivitet, også grunnet 
legemiddelbruk

Alkoholbruk og sykefravær/ineffektivitet grunnet alkoholbruk også utbredt blant ansatte i finansbransjen og 
kategorien «andre»

NB! Ikke et representativt utvalg av bransjer i norsk arbeidsliv



Arbeid som behandling?

Er ikke det AKANs egentlige ide?

IPS (individual placement and support)

Mange har gode erfaringer med å ta inn folk som sliter

Skille mellom arbeidssektor og helsesektor
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Oppsummering

Vi må være forsiktig med ord/begrepsbruken

Vi må tenke sikkerhet og omdømme

Men vi må ikke overreagere

Mye er skjult

Å bli tilbudt arbeid kan være løsningen

Å bli kastet ut av arbeid er sjelden løsningen
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