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HANDLINGSPLAN FÖR MISSBRUK 
 

Allmänt 
 
Syftet med handlingsplanen är att skydda personal och studerande från farliga situationer som 
kan uppstå vid missbruk samt uppmuntra och stötta studerande till ett nyktert liv. Utbildning 
Nord har apparater, maskiner och verktyg som är farliga att använda när man är påverkad. 
Därför är det viktigt att ha nolltolerans för alkohol och droger under studietid.  
 
Ansvar och åtgärder, studerande 
 
Studerande har ansvaret att följa Utbildning Nords regler. Det är önskvärt att man tar hand om 
varandra till exempel genom att berätta för personalen om man känner oro över någon annans 
missbruksproblem. Studerande ska kunna berätta konfidentiellt till personalen om sin oro. 
Personalen ska aldrig berätta för den andra studerande vem som har tagit upp oron. 
 
Du kan även berätta till någon av Utbildning Nords personal om du själv är orolig över ditt 
eget bruk av alkohol eller droger. Personalen har kunskap och viljan att hjälpa studerande 
vidare till hjälpande insatser.  
 
Ansvar och åtgärder, personal 
 
Om du misstänker att en studerande är påverkad av alkohol och/eller andra droger under 
skoldagen eller praktiktiden: 
 

• Avvisas den studerande från skolan omgående 
• Meddela kurator  
• Frånvaro ska noteras som ogiltig för den aktuella tiden  
• Vid misstanke om droger ska man kontakta polisen 

 
 
Alkohol- och drogtest 
 
Vid misstanke om alkohol- och drogmissbruk skall den studerande ges möjlighet att ta ett 
alkohol- och drogtest. Bokning av drogtest går via kurator.  
 
Sekretess  
 
Alla ärenden som rör alkohol- eller drogproblem ska handläggas med iakttagande av de regler 
som gäller för sekretess. 
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Tecken 
 
Tidiga tecken på missbruk kan vara t.ex.: 
 Upprepad korttidsfrånvaro, särskilt i 

anslutning till helger/ledigheter  
 Fysiska förändringar t.ex. röda och/eller 

blanka ögon, förändrade pupiller/ögonlock 
 Svårighet att passa tider  Slött eller sluddrigt tal 
 Koncentrationssvårigheter   Förändrat beteende (t.ex. retlighet) 
 Nedgång i prestation  Personen blir passivare/aktivare 
    
Enstaka förändringar kan emellanåt stämma med nästan alla. Därför ska man bedöma tecken 
individuellt. 
 
Information, hjälp 
 
Du kan kontakta vårdcentralen i den kommun du är bosatt i och/eller Anonyma alkoholister 
www.aa.se/ (Sverige), www.anonymealkoholikere.no/ (Norge), www.aa.fi/ (Finland).  

 
 

En drogfri studiemiljö är en rättighet för alla! 

http://www.aa.se/
http://www.anonymealkoholikere.no/
http://www.aa.fi/

