
 

 

 

 

Alle avdelinger 
 

INTERNKONTROLL 

HMS 

Revidert av: 

personalavdelingen 

 

Godkjent av: AMU 

28.10.19 

 

 

Side 1    av 5 

AKAN 
Retningslinjer for arbeid mot alkohol, 

narkotika og annen avhengighet i 

arbeidslivet 
 

 

Formål 

Formålet med AKAN-arbeidet i kommunen er å forebygge, oppspore, behandle og hjelpe 

ansatte som har problemer med rus eller andre former for avhengighet. 

Disse Retningslinjer for ”Arbeid mot alkohol og narkotika i arbeidslivet” er også uttrykk for 

en felles omsorg for medarbeidere med slike problemer og skal respekteres og støttes av alle. 

 

Definisjoner 

AKAN = arbeidslivets komitè mot alkoholisme og narkomani, http://www.akan.no/ 

 

AKAN-avtale = en avtale inngått mellom bedriften og bedriftens ansatte (tillitsvalgte) om 

hvordan saker vedrørende rusmisbruk skal håndteres i bedriften. Avtalen er, for Bø, Nome og 

Sauherad kommuner, utformet som disse Retningslinjer for Arbeid mot alkohol og narkotika 

i arbeidslivet, og er en del av HMS-systemet. 

  

AKAN-kontrakt = en personlig kontrakt mellom arbeidsgiver og en ansatt med 

misbruksproblemer. Kontrakten spesifiserer krav til den ansatte, beskriver andre nødvendige 

tiltak og sikrer tilbud om oppfølging. Det skal være en forutsetning at en inngått AKAN-

kontrakt som overholdes, skal sikre den ansatte mot å bli oppsagt på grunn av sine 

misbruksproblemer.  
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Fremgangsmåte 

 Når ansatte, med et rusmisbruksproblem som en ønsker bistand til å komme ut av, 

selv tar kontakt med kollega, tillitsvalgt, nærmeste leder eller personalavdelingen: 

 Ved observasjon/melding som gir grunn til mistanke om rusmisbruksproblem: 

 
 
PROBLEM 

 
TILTAK 

 
ANSVARLIG 

 
Ansatt som ønsker 
bistand i 
forbindelse med 
rusproblem 

 Orientering om Kommunens AKAN-

avtale og tiltak. 

 Tilbud om henvisning til BHT v/ 

Laila Haukedalen  tlf. 35003079 eller mail:   
laila.pedersen.haukedalen@sthf.no 

 Tilbud om AKAN kontrakt 

 Vurder orientering til personalkontor 

v/personal- og org. sjef og etatsleder 

 

Husk dokumentasjon i websak! 

 

 

 
Nærmeste leder 

 
"Melding" om 

rusproblem, rus i 

arbeidstid o.l. 

 Samtale med den ansatte med orientering 

om kommunens AKAN-avtale. Tilbud om 

hjelp. 

 Ved rusmisbruk i arbeidstiden – 

bortvisning. Senere samtale med 

orientering og muntlig advarsel. Tilbud 

om hjelp. 

 Enhetsleder og personalkontoret orienteres 

og videre oppfølging drøftes. 

 

Husk dokumentasjon i websak! 

 

 
Nærmeste leder 

 
Fortsatt rusproblem  Skriftlig advarsel med anbefaling om 

kontakt med BHT. 

 Kopi i websak til personalkontoret 

 Kopi til BHT 

 

Husk dokumentasjon i websak! 

 

 

 
Nærmeste leder 

 
Fortsatt rusproblem  Ny skriftlig advarsel med pålegg om 

vurdering hos BHT. 

 
Nærmeste leder 

mailto:haukedalen@sthf.no
http://www.nome.kommune.no/artikkel.aspx?MId1=2927&AId=2893
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 Kopi i websak til personalkontoret og til 

BHT. 

Husk dokumentasjon i websak! 

 
 
Utredning av 

aktuelle tiltak 

Vurdering fra BHT, som anbefaler 

tiltak/behandling, går til nærmeste leder, med kopi 

til den det gjelder. 

 

Husk å scanne inn dokumentasjon fra BHT i 

websak! 

 

 
BHT 

 

 
Videre tiltak 

Avgjørelse om krav om henvisning til behandling, 

inngåelse av AKAN kontrakt eller annet, 

behandles i AKAN-møte med den ansatte, BHT 

og nærmeste leder (evt. også tillitsvalgt dersom 

den ansatte ønsker det) 

 

Kopi av AKAN-kontrakt i websak til 

personalkontoret og til BHT 

 

 
Nærmeste leder 

 
Oppfølging  Kontakt på arbeidsplassen 

 Henvisning til behandling 

 Oppfølging av kontrakt 

Husk dokumentasjon i websak! 

 

 
Nærmeste leder 

BHT 

 
Ved brudd på 

kontrakt 

/behandlingsavtale 

 Skriftlig advarsel 

 Kopi i websak til personalkontoret og til 

BHT. 

 Nytt AKAN-møte for vurdering av andre 

tiltak 

Husk dokumentasjon i websak! 

 

 

 
Nærmeste leder 

 
Ved overholdt 
AKAN-kontrakt i 
avtalt tid 

Opphør av AKAN-kontrakt med skriftlig melding 

til ansatt med kopi i websak til personalkontoret 

og til BHT 

Husk dokumentasjon i websak! 

 
Nærmeste leder 

 

 
Fornyet brudd på 
avtale/ AKAN-
kontrakt 

 
Henvises til personalkontoret for behandling som 

personalsak 

 
Nærmeste leder 
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Husk dokumemtasjon i websak! 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utfyllende informasjon om AKAN-arbeidet 

 

HÅNDTERING AV TILFELLER VED MISTANKE OM MULIGE 

RUSMISBRUKSPROBLEMER 

Dersom en observerer eller får meldt situasjoner som gir grunnlag for mistanke om 

rusmisbruksproblem hos en ansatt, skal den ansattes nærmeste leder straks ta en samtale med 

den ansatte og forelegge han/henne denne mistanken.  Det skal vises til retningslinjene og 

tilbys hjelp etter disse. 

Dersom den ansatte i denne samtalen innrømmer å ha et problem med rusmisbruk, skal 

han/hun tilbys hjelp, f.eks. ved henvisning til BHT 

Ansatte med misbruksproblemer kan også på eget initiativ gå inn i et behandlingsopplegg og 

inngå AKAN-kontrakt. 

 

TILTAK VED RUSMISBRUK I ARBEIDSTIDEN 

Enhver som opptrer beruset eller nyter rusmidler i arbeidstiden, skal straks beordres til å 

forlate arbeidsstedet/plassen og dens område av nærmeste overordnede. 

Når vedkommende kommer tilbake til arbeidet, skal det gis en muntlig advarsel fra leder og 

den ansatte skal gis en orientering om AKAN-avtalen, samt tilbud om henvisning til BHT for 

vurdering og råd om behandling. 

Ved ny forseelse av denne karakter, skal leder straks gi vedkommende en skriftlig advarsel. 

Den skriftlige advarselen skal inneholde krav om henvisning til BHT for vurdering og råd om 

behandling. 

 

TILTAK VED RUSMISBRUK UTENOM ARBEIDSTIDEN 

Dersom en har begrunnet mistanke om at en ansatt har et rusmisbruksproblem som har 

I prosedyren er følgende 

kontaktpersoner: 

 

BHT:Laila Haukedalen  tlf. 

35003079 eller mail:   

     

laila.pedersen.haukedalen@sthf.no 

 

Personalkontoret: Personal – og 

organisasjonssjef Pål Vik 

 
 

mailto:haukedalen@sthf.no
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konsekvenser for arbeidet, men uten at det har medført at vedkommende har nytt rusmidler i 

arbeidstiden eller opptrådt beruset i arbeidet, skal nærmeste leder ta dette opp med 

vedkommende i en personlig samtale. 

Det skal gis en konkret begrunnelse for samtalen, en orientering om AKAN-avtalen og en 

anbefaling om henvisning til BHT for vurdering og råd om behandling. 

 

VURDERING AV TILTAK - AKAN-KONTRAKT 

Når leder ber om det, skal BHT innkalle vedkommende og vurdere om det er nødvendig og 

hensiktsmessig med et behandlingsopplegg for vedkommende. BHT skal gi skriftlig 

anbefaling til leder med kopi til vedkommende det gjelder. 

Saken skal så diskuteres  i et møte i mellom leder, tillitsvalgt, vedkommende ansatt og BHT.  

Ved tilfeller der ansatt har vært beruset eller nytt rusmidler i arbeidstiden, kan vedkommende, 

dersom det vurderes som et hensiktsmessig tiltak av leder og/eller BHT, forpliktes til å inngå 

AKAN-kontrakt som betingelse for videre ansettelse. 

 

AKAN-kontrakten  skal inneholde:  

A. Hvem som er nærmeste leder og som følge av dette har oppfølgingsansvar. 

B. Eventuelt krav om henvisning  til hensiktsmessig medisinsk behandling i eller utenfor 

egnet behandlingsinstitusjon i samsvar med anbefalingen fra bedriftslegen. 

C. Eventuelt ettervern i samråd med BHT, AKAN-kontakten og nærmeste leder på 

arbeidsplassen. 

 

AVVISING AV BEHANDLING/TILTAK 

For ansatte som misbruker rusmidler, er gitt en muntlig og en skriftlig advarsel og som enten 

nekter å ta kontakt med BHT eller nekter å inngå en avtale om behandling, blir forholdet å 

behandle som en personalsak. 

 

KONTRAKTBRUDD 

Mindre problemer håndteres av leder og evt i samråd med BHT. 

Ved kontraktbrudd  innkalles vedkommende  til leder og gis skriftlig advarsel. 

Vedkommende kan også pålegges å møte hos BHT for en fornyet vurdering. 

Dersom kontrakten fortsatt ikke overholdes, henvises saken til behandling som personalsak, 

men først etter en vurdering av om det finnes andre muligheter for å hjelpe vedkommende ut 

av problemene. 

 

OPPHØR AV AKAN-KONTRAKT 

Ved klar bedring og ingen problemer i løpet av 2 år, opphører AKAN-kontrakten automatisk. 

Det forutsettes at den ansatte selv ønsker det. 
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TAUSHETSPLIKT 

Det kreves absolutt taushetsplikt av alle som er engasjert i bedriftens AKAN-arbeidet og det 

skrives under egen taushetsprotokoll for dette. 

 

Aktuelle skjema:  

AKAN -  Advarsel ved rusmisbruk 

AKAN -  Kontrakt  

AKAN -  Samtale med BHT



 

 

 


