
Hvordan komme i gang?

De som har kommet i gang med dette arbeidet har funnet ut at det er fruktbart å ta dette stegvis. Det viktig-
ste er å ta diskusjonen og å komme i gang!

1. Prosess og involvering
Utvikling av ruspolicy og kjøreregler er et omfattende arbeid som involverer hele virksomheten, situasjoner 
både i og utenfor arbeidstid/undervisningssituasjoner, inne i bygninger og ute på campusområder, ved ar-
rangementer i egen eller i andres regi osv. Det er ofte hensiktsmessig at Læringsmiljøutvalg og Arbeidsmil-
jøutvalg er oppdragsgivere for denne type utredninger.

Det er svært viktig at utviklingsarbeidet legger opp til involvering av ledere, ansatte og studentene. For å 
skape involvering og medvirkning kan det være lurt å gjennomføre workshoper i samarbeid med Personal-/
HMS- og studieavdelingen med representanter fra ledelsen, AMU, LMU, ansatte og studentene (fagforenin-
ger/tillitsvalgte, studentorganer), samskipnader ol.

2. Hvorfor og hvordan? – > Definere kjøreregler
Når vi tar til orde for å lage en ruspolicy, så handler det i praksis om å bli tydelig på hvilke verdier og hold-
ninger som skal gjelde. Det er viktig å stille mange spørsmål og legge til rette for gode diskusjoner. Skal det 
være andre regler for studentene enn ansatte? Her er noen tips til en del spørsmål som kan få diskusjonene 
i gang:

• Hva er formålet med å utvikle ruspolicy og kjøreregler?
• Hvilke verdier og holdninger er viktige hos oss?
• Hvilke regler skal vi ha for bruk av alkohol- og rusmidler i arbeidstiden og mens undervisning foregår  
              f.eks. forelesninger, praksis, feltarbeid, laboratoriearbeid, gruppearbeid etc?
• Hvilke regler skal gjelde for bruk av alkohol- og rusmidler på fritiden som kan ha konsekvenser for 
              yteevne dagen etter, for jobben eller lærestedets omdømme ved representasjon, for gruppearbeid, av  
              hensyn til tredjepart som pasienter, elever, samarbeidspartnere, feltarbeid, sikkerhet på laboratoriet  
              etc
• Hvilke regler skal gjelde i våre lokaler? 
• Hvilke regler skal gjelde ved bedriftspresentasjoner og sosiale arrangementer på 
              ettermiddags-/kveldstid?
• Hvilke regler skal gjelde på uteområdene på campus?
• Bør det være andre regler ved sosiale arrangementer på kveldstid?
• Hvem skal ha ansvar for å ta tak i problemene når rusmisbruk avdekkes?
• Hvilket ansvar og oppgaver skal lederne ha i det rusforebyggende arbeidet for henholdsvis ansatte og 
              studentene jfr ulik lovgivning?
• Hvilket ansvar og hvilke krav skal vi stille til ansatte og studenter?
• Hvem gjør hva når ansatte eller studenter mistenkes å ha/har rusproblemer?
• Hvilke følger bør det få ved brudd på reglene – for ansatte – for studentene?


