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For det første er det alt for 
farligt med misbrugere på 
arbejdspladsen, og det er i 
øvrigt også forbudt at hånd-
tere diverse maskiner og 
køretøjer, når man er påvirket. 
For det andet er en lærling 
med misbrugsproblemer 
følelsesmæssig ustabil på en 
måde, som gør det svært at 
etablere et godt samarbejde 
på arbejdspladsen.

Misbrug 
er no go

Vær opmærksom på ydre tegn, 
fx om den unge ser træt ud og 
har fået søvn nok. Vær også op-
mærksom på de unges adfærd 
og om der er humørsvingninger, 
både sløvhed og høj energi og 
følelser, der sidder uden på tøjet. 
Med hensyn til virksomheden, 
så vær opmærksom på perioder 
med spidsbelastninger, hvor der 
er ekstra travlt og behov for en 
ekstra indsats.

Tegn på 
misbrug

Tal med en person i virksom-
heden, som du har tillid til 
og som kan hjælpe dig med 
at lægge en plan og gå med 
til en samtale med den unge. 
Husk at I også kan få hjælp 
på skolen.

Du skal ikke stå 
alene med det

Tre råd til den oplæringsansvarlige
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Har din virksomhed en rusmiddelpolitik?
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En rusmiddelpolitik beskriver 
1) hvilke regler der gælder vedrørende rusmidler på arbejdspladsen, og 
2) hvilke konsekvenser, der iværksættes, hvis reglerne bliver overtrådt. 

Fortæl om rusmiddelpolitikken allerede ved ansættelsessamtalen og gør det klart, at du forventer, 
at den nye lærling overholder reglerne. 

Konsekvenserne i rusmiddelpolitikken kan samtidig udgøre din handlingsplan, hvis du opdager 
et misbrug på arbejdspladsen. Så er du på forkant og ved, hvad du skal gøre. 

Læs mere Roskilde Tekniske Skole har formuleret deres rusmiddelpolitik på hjemmesiden. 
Den kan du også lade dig inspirere af, hvis du selv vil udarbejde en rusmiddel-
politik for din virksomhed. 

På Social- og Ældreministeriets hjemmeside kan du læse mere om kommunernes pligt 
til at iværksætte en misbrugsbehandling: 

Servicelovens behandlingstilbud til personer med et stofmisbrug  

BAU Jord til bord har udgivet en vejledning til at udarbejde en misbrugspolitik på 
arbejdspladsen: Misbrugspolitik på arbejdspladsen. BAU Jord til Bord er et arbejdsmiljø-
udvalg med repræsentanter fra fagforbund og arbejdsgiverorganisationer for brancher 
inden for jordbrugsområdet. 

Du finder vejledningen på BAU Jord til bords hjemmeside her.

https://www.rts.dk/for-elever/regler-rettigheder-og-pligter/893-rusmiddelpolitik 
https://sm.dk/arbejdsomraader/udsatte-voksne/stofmisbrug/servicelovens-behandlingstilbud-til-personer-med-et-stofmisbrug
https://baujordtilbord.dk/materialer/misbrugspolitik-paa-arbejdspladsen

