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Målgrupp: Arbetsledare, Chefer, HR och Arbetsmiljöansvariga 
 



 
Ansvar, befogenheter som chef och arbetsledare
Vad säger lagen, regelverket
Är det ok att drogtesta när och hur i så fall
Policy för missbruk
Policy för bilkörning i tjänsten - dagen efter, alkolås
Policy för representation, firmafester
Hur vanligt är det med missbruk på svenska arbetsplatser? Finns det hos
oss?
Hur arbetar vi förebyggande
Vilka roller, vem har ansvar för vad
Samtalsverktyg
Hur agerar jag som kollega/arbetskompis när jag misstänker att allt inte är
ok
Hur agerar jag som chef
Vilket ansvar har arbetsgivaren-
Att arbeta systematiskt och förebyggande - policyer, rutiner, instruktioner
Aktivt förebyggande preventionsarbete – informationsinsatser goda exempel
Hälsofrämjande faktorer - vad säger aktuell forskning?

Kursinnehåll

Dagen består av föreläsning, grupparbeten och övningar för att på ett praktiskt
och teoretiskt sätt öka din beredskap att utifrån riktlinjer, forskning och ansvar
kunna hantera frågor kring missbruk på ett tryggt och respektfullt sätt. 
Du får intyg på de avsnitt vi behandlat under dagen.
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Yvonne Sjöberg, är en inspirerande och erfaren arbetsmiljökonsult som
driver företaget Odeas. Yvonne värnar om ett strategiskt arbetsmiljöarbete

för att främja utveckling och hälsa för individer, grupp och verksamhet.
Hennes kärnområde är social och organisatorisk arbetsmiljö.Yvonne är väl

förtrogen med den problematik och de utmaningar som verksamheter
”brottas” med. Hon stödjer och inspirerar verksamheter till ett medvetet och
utvecklande arbetsmiljöarbete - från teori till praktik. Yvonne har erfarenhet
från många branscher inom såväl privat som offentlig sektor. Yvonne drivs
av visionen att skapa en arbetsplats dit personalen glatt visslande cyklar

varje dag!

Agneta Björck, är erfaren föreläsare som arbetat som sjuksköterska inom
beroendevård, psykiatri, kriminalvård, socialtjänst i mer än 30 år. Numera är

hon verksamhetschef för ett särskilt boende för äldre med missbruk samt
utbildningsansvarig på Ostgota Care. Erfarenhet av att utbilda inom
bemötande, beroende, samtal, stress kopplat till arbetsledning och

verksamhetsansvar. En inspiratör med gediget kunnande som vill förmedla
kunskap som kommer till nytta.

Utbildare


