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RETNINGSLINJER FOR AKAN-ARBEIDET I LEBESBY KOMMUNE. 

 

 

Retningslinjene er utarbeidet av Arbeidsmiljøutvalget og vedtatt av kommunestyret. 

 

 

Retningslinjene gjelder ved påvis misbruk av alkohol og narkotika av arbeidstakere 

ansatt i kommunen. 

 

Arbeidsmiljøutvalget velger en hovedkontakt og AKAN-utvalg med representanter fra 

arbeidstakerorganisasjoner, bedriftshelsetjeneste og administrasjon. 

 

Ved første gangs forseelse skal nærmeste overordnede gi en muntlig advarsel til 

vedkommende, og vedkommende må da straks fratre arbeidet.  Samtidig orienteres 

om foreliggende behandlingsopplegg og hovedkontakten orienteres. 

 

Ved andre gangs forseelse gis skriftlig advarsel til vedkommende med kopi til 

tillitsvalgtes i vedkommendes organisasjon, samt hovedkontakt og 

bedriftshelsetjeneste. Hovedkontakt og Bedriftshelsetjeneste legger i samarbeid med 

vedkommende opp et behandlingsopplegg.  I slike tilfeller hvor arbeidstaker er 

uvilling til å gjennomføre behandlingsopplegg behandles saken som ordinær 

personalsak. 

 

Ved tredje gangs forseelse gis nok en skriftlig advarsel. Kopi til hovedkontakt, 

bedriftshelsetjenesten, tillitsvalgte og personalavdelingen. Saken drøftes av AKAN-

utvalget og nærmeste overordnede. I tilfeller hvor behandlingsopplegget ikke lenger 

vurderes som effektivt, ikke blir fulgt, eller en registrerer bedring i arbeidssituasjonen 

behandles saken som ordinær personalsak.  Hovedkontakt påses at 

behandlingsopplegget blir fulgt, og har ansvar for å gi melding i de tilfeller hvor det 

ikke blir fulgt.  Hovedkontakten skal melde fra til Arbeidsmiljøutvalget når 

vedkommende har mistanke om at arbeidssituasjonen kan ha medvirket til at alkohol- 

eller narkotikaproblemet har oppstått. 

 

Alle som deltar i AKAN-arbeidet har taushetsplikt med de unntak som følger av 

retningslinjene. 
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TILLEGG TIL RETNINGSLINJER FOR AKAN-ARBEIDET 

 

AKAN-UTVALGET. 

 

AKAN-utvalget oppnevnes av Arbeidsmiljøutvalget for en periode på 4 år som følger 

kommunestyrevalgperioden. 

 

Utvalget består av 4 medlemmer, og skal bestå av følgende representanter: 

 

- Hovedkontakten 

- 1 rep fra bedriftshelsetjenesten 

- 1 rep fra arbeidstakerorganisasjonene 

- 1 rep fra personalavdelingen 

 

Utvalget velger selv leder. 

 

Oppgaver: 

1. Informasjons og opplysningsarbeid 

2. Skal ha koordinering og oversikt over arbeidet.   Se til at retningslinjene 

følges.  Drøfte generelle og enkeltsaker. 

3. Forslag til tiltak overfor AMU. 

 

Hovedkontakt. 

 

Hovedkontakten oppnevnes av AMU i samråd med organisasjonen. 

 

Oppgaver: 

1. Lage behandlingsopplegg i samråd med legetjenesten. 

2. Følge opp enkeltsaker, behandlingsopplegg og virkninger. 

3. Ha kontakt med personaladministrasjonen, Etatsledelsen, AMU, tillitsvalgte 

etc. 

4. Oppnevne personkontakter hvis aktuelt. 

5. Informasjon. 

 

Annet personell. 

Helsepersonell. 

De ansattes tillitsvalgte 

Nærmeste overordnede/etatsledelse. 

Eventuelt personkontakter/støttekontakter 
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Tillegg til retningslinjene for AKAN-arbeidet i Kommunene. 

 

Individuell og frivillig behandlingserklæring. 

 

Jeg erklærer at jeg er gjort kjent med Lebesby kommunes retningslinjer for 

behandling av personer med rusmiddelproblemer. 

 

Jeg godtar følgende betingelser for fortsatt ansettelse i Lebesby kommune: 

 

1. Jeg har frivillig gått med på å gjennomgå den behandling som er foreslått. 

2. Jeg godtar at hovedkontakten/helsetjenesten for rus og psykisk helse skal påse 

at den frivillige oppfølgingen blir gjennomført. 

3. Jeg er klar over at det kan få konsekvenser for min fortsatte ansettelse i Lebesby 

kommune dersom behandlingstilbudet ikke blir fulgt, eller hvis behandlingene 

ikke fører til tilfredsstillende bedring av mitt rusproblem. 

4. Jeg er enig i følgende behandlingsopplegg: 

 

 

 

 

 

 

Underskrift 

 

 

Sted/dato 
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Lebesby kommune       Unntatt offentlighet. 

 

Jeg erklærer at jeg er gjort kjent med Lebesby kommunes retningslinjer for 

behandling av personer med rusmiddelproblemer. 

 

Jeg godtar følgende betingelser for fortsatt ansettelse i Lebesby kommune: 

 

1. Jeg er enig i at jeg har mottatt advarsel, både muntlig og skriftlig og at jeg 

skriftlig har forpliktet meg til å følge skisserte opplegg til bedring av mitt 

rusproblem. 

2. Jeg forplikter meg til fortsatt å følge de betingelser og behandlingsopplegg som 

er fastsatt. 

3. Jeg er klar over at dette er siste sjanse til bedring i min arbeidssituasjon og at 

det vil få konsekvenser for min arbeidssituasjon dersom opplegget heretter ikke 

vil bli fulgt. 

4. Jeg forplikter meg til å følge følgende opplegg fremover: 

 

A. Jeg skal møte rusfri på jobb hver arbeidsdag. 

B. Ved eventuelt sykefravær skal egenmelding ikke brukes.  Jeg må snarest mulig 

legge frem sykemelding fra lege.  Muntlig melding må snarest gis til nærmeste 

overordnede. 

C. Jeg forplikter meg til å ta (krysses av) 

 Antabus 

 Blodprøver 

 Urinprøver 

 samtale med ruskontakt 

 

 i 3 måneder fra og med     dato i flg avtale. 

 

Jeg er klar over at brudd på dette opplegget vil medføre avskjed eller oppsigelse fra 

min stilling i kommunen. 

 

 

Kjøllefjord dato 

 

 

 

Underskrift. 
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Veiledning til ansatte. 

 

Varselsignaler. 

- Du begynner med smertestillende hver dag 

- Du trapper opp den daglige dosen 

- Du bruker tabletter i flere situasjoner enn før, ofte for å klare deg gjennom 

dagen – ikke fordi du har særlig vondt. 

- Du blir rastløs og deprimert om du ikke får pillene. 

 

Skadevirkninger: 

- Depresjon, Angst 

- Forstoppelse 

- Smerter i ledd og muskler 

- Nedsatt allmenntilstand, Nedsatt konsentrasjonsevne 

- Leverskader (v/store doser Pinex og Paralgin Forte) 

- Selvmord 

- Anspenthet 

 

Kjennetegn: 

- Full, beruset, sjanglete, bruker rusmidler åpenlyst 

- Lukt 

- Dårlig personlig hygiene, Sjuskete utseende, Kan lukte ”gammel fyll”. 

- Nervøs 

- Skjelvinger 

- Øyeforandringer, utvidelse eller forminskede pupiller, flakkende blikk 

- Forandret ansiktsfarge – Forandret stemme. 

- Forandret sinnsstemning – også i løpet av arbeidsdagen. 

- Hissig, lavere frustrasjonsterskel, mistenksom. 

- Pratsom, rastløs, opphisset. 

- Svekket hukommelse, svekket innlæringsevne. 

- Sløv, trøtt, apatisk 

- Forvirret 

- Dårligere dømmekraft, ukritisk 

- Lar arbeid bli liggende, lav pliktfølelse, ustabil. 

- Høyt sykefravær, bruker alle egenmelding (helg) 

- Kommer ofte for sent 

- Tar ofte pauser 

- Innviklete forklaringer/unnskyldninger på sykefravær, bruk av egenmeldinger, 

pauser, forsentkomming, dårlig arbeidsinnsats. 

- Aggressiv hvis en ymter noe om rusmiddelbruk 

- Unngår ledelse og kollegaer 

- Alltid anledninger for bruk av alkohol 
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- Omtaler/forakt for andres rusmiddelproblemer 

 

 

 

 

 

”DEN NØDVENDIGE SAMTALEN” 

 

Forbered deg godt 

- Hva har hendt og hvorfor er du bekymret? 

- Hva ønsker du å oppnå med samtalen? 

- Tenk nøye igjennom hva du har tenkt å si og skriv ned  

- Vær mentalt forberedt på å bli møtt med 

- Forsvar, avvisning, fornekting, bagatellisering og beskyldninger 

- Eller reell lettelse over reaksjonen 

 

Rammer 

- skap trygghet – enerom og uforstyrret 

- sett grenser for tidsbruk og grad av konfrontering 

- bryt samtalen hvis den ikke fungerer – du har likevel satt i gang en prosess 

 

Samtalen 

”Jeg kan ikke si noe om hva som er problemet, bare hvordan jeg opplever det, og hva 

det fører til her på jobben.” 

- vær direkte og tydelig 

- start ikke med å kreve innrømmelser – tving ikke folk til å lyve. 

- Hold deg til fakta og egne observasjoner 

- Si også de positive tingene 

- Ikke still diagnose 

- Lytt, men sett klare grenser for hva du betrakter som relevant for denne 

situasjonen 

- Presenter din mistanke om rusmisbruk når du er rimelig sikker på at andre 

forklaringer ikke holder 

 

OBS!! Moralisering. Avvisning fordømmelse og anklager fører til at vedkommende 

”må” forsvare seg. 

 

Hva nå? 

- Hva kan gjøres? 

- Hvem kan eventuelt hjelpe? 

 

Få vedkommende til å tenke fremover! 

 

Avslutning av samtalen 

- Har vi forstått hverandre 

- Gjør rede for jobbmessige konsekvenser dersom situasjonen ikke endrer seg 

- Hva nå – nye samtaler? 

- Aktuelt å knytte kontakt med andre ressurspersoner? 
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Definisjon av rusmiddelproblem 

- Når bruk av rusmidler virker forstyrrende på oppgaver og funksjoner som skal 

ivaretas i familien eller på jobben. 

 

- Når følelsesmessige bånd mellom mennesker belastes og forstyrres av 

rusmiddelbruken 

 

- Når bruk av rusmidler får helsemessige konsekvenser 

 

Hvordan komme i kontakt med AKAN? 

 

Uformell kontakt 

- søker råd 

o ved en bekymring 

o etter oppfordring fra andre 

 

Formell kontakt 

- Som en konsekvens av brudd på arbeidsreglementet 

 

Reaksjonsgrunnlag 

- Møter på jobben påvirket av rusmidler 

- Bruk av rusmidler i arbeidstiden 

- Bruk av rusmidler utenfor arbeidstiden slik at det fører til 

o Fravær 

o At arbeidet ikke utføres tilfredsstillende 

o At kravet til sikkerhet og kvalitet ikke oppfylles 

Ansvar 

Alle har ansvar for  

- å bidra til et rusfritt arbeidsmiljø 

- å ikke overse problemer – dekking er lite kollegialt 

 

Alle har mulighet til 

- å motivere og støtte kollegaer med problemer 

o rusmiddelproblemer lar seg løse  

o det finnes hjelp å få 

 

Reaksjon viser at du bryr deg om din kollega! 

 


