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Allerede i august 1999 gjennomførte Næringslivets Sikkerhets råd en
spørreundersøkelse om narkotikamisbruk i næringslivet. Hensikten
med undersøkelsen var å kartlegge omfanget av misbruk av narkoti-
ka på norske arbeidsplasser, men det man faktisk undersøkte var
hvorvidt næringslivsledere mente at narkotika var et problem.
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I idretten kan man testes for doping
året rundt, mens det i arbeidslivet er
klare regler for hvem som kan under-
søkes. Selv om rusbruk i disse tilfelle-
ne er potensielt livsfarlige for uskyldi-
ge tredjepersoner. 

Som arbeidstaker i dag er det mange
yrker som krever politiattest. Listen
over arbeidsplasser som krever slik
attest er økende, og innholdet i attes-
tene er mer og mer utfyllende.

Ifølge Store Norske Leksikon er en
privat etterforsker: «en person som
påtar seg å samle inn bevismateriale
som kan klargjøre en faktisk hendelse,
men er de nyttige? 

20 24 27

ProSec har 25 års erfaring i sikker-
hetsbransjen. De opplever få proble-
mer med narkotika på sine arrange-
menter med næringslivet. 

– Vurderingsevnen min sviktet, og jeg
tapte alt jeg hadde. Det hadde ikke
vært mulig å kombinere aksjemegler
og investor-rollen med rusmisbruk
hvis risikoen for å miste jobben hadde
vært tilstede. 

Et misbruk er vanskelig å oppdage. Du
kan bare ha mistanke om at noe ikke
er som det skal, men vet ikke hva. Her
er ti tegn på at en arbeidstaker kan
være ille ute:
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Endringer i våre utfordringer
Det gleder oss at interessen for å bekjempe  falske og ulovlige legemidler via
netthandelen øker over hele verden. Allikevel har vi ikke sett den helt store
iveren etter dette i «Politinorge». Dette til tross for at det i rapporten
«Tendenser i kriminaliteten 2010 – 2012» fra Politidirektoratet beskrives en
bekymringsfull utvikling på dette feltet. 

Line Saxegaard fra Statens legemiddelverk uttaler:” Mange tar en høy risiko,
ja, de velger nærmest å spille russisk rulett med sin egen helse.”
Enkelte ungdomsgrupper er villige til å dope seg, ruse seg og benytte både
potens og slankemidler på veien mot en «bedre» kropp. Det viser seg at også
i andre aldersgrupper øker netthandelen med legemidler betydelig år for år.

Resultatet av omfattende nettsøk gjennomført av legemiddelverket viser at
det i all hovedsak er et fåtall utenlandske aktører som står bak de fleste
nettstedene som driver ulovlig salg av legemidler.

Alt tyder på at Tollvesenet har tatt kontrollen av falske og ulovlige legemidler
mer på alvor de senere årene. Samarbeidet mellom Statens legemiddelverk
og Toll- og avgiftsdirektoratet har blitt tettere. Også norske politimyndighe-
ter har sett større nytte av at vi samarbeider og retter felles krefter inn mot
de useriøse aktørene i legemiddel-markedet, som gambler med andres liv. Vi
ser at samarbeidet mellom politiet og tollvesenet kunne vært bedre, men det
er vårt felles ansvar å ta tak i potensialet.  

Rikadsvokaten var allerede i sitt rundskriv av 2009 ute etter at politiet skulle
samarbeide med Antidoping Norge. Riksadvokaten skriver at overtredelser at
straffelovens §162b, kan gi politi og påtalemyndighet informasjon som
Antidoping Norge kan bruke i tråd med sitt formål. Vi burde ha nyttig infor-
masjon til hverandre både i straffesaks- og forebyggingsøyemed. Selvsagt
uten at taushetsreglene brytes. Vi tror det igjen er på tide å invitere hveran-
dre til ett mer forpliktende samarbeid. 

Det er med forventning og spenning vi venter på den borgelige regjeringen.
Så vil tiden vise om de innfrir hva gjelder rusomsorg og narkotikapolitikk. 

Vi håper bladet bidrar til økt kunnskap på et viktig fagområde. 
God lesning !

Mette Rooth
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I idretten kan man testes for
doping året rundt, mens det i
arbeidslivet er klare regler for
hvem som kan undersøkes. Selv
om rusbruk i disse tilfellene er
potensielt livsfarlige for uskyldi-
ge tredjepersoner. 

Hver dag rykker mange arbeidstagere
ut på livsfarlige oppdrag og krevende
jobber, hvor befolkningen er avhengig
av hjelp. Og hver dag må man anta at
enkelte av disse arbeidstagerne er
ruset på både lovlige og ulovlige
rusmidler. Kanskje en tøff påstand,
men man skal være forholdsvis blåøyd
for å ikke se dette som en aktuell pro-
blemstilling. Det er tjenestemenn i
politiet som blir pågrepet for bruk av
narkotika eller omgang med kjente kri-
minelle, mens media tidvis har store
oppslag om helsepersonell som tar
med seg mer enn lønna fra jobben. Et
annet skrekkscenario er at mannen i
heisekrana, midt i sentrumsgatene,
sitter med ekstra store pupiller etter
inntak av urent mel. Reglene for hvem
som kan testes er forholdsvis klare,

men det er likevel store rom for tol-
king. 

LOVEN
Arbeidsmiljøloven er styrende for hvil-
ke arbeidstagere som kan underlegges
medisinske undersøkelser. Kapittelet
som omhandler kontrolltiltaket er for-
holdsvis ny, og trådte i kraft i 2006.
Reglene er ment å skulle samsvare
med forpliktelsene etter Den euro-
peiske menneskerettskonvensjonen av
1950, Europarådkonvensjonen om per-
sonvern, og diverse andre direktiver
og konvensjoner som beskytter ansat-
tes persondata. Når det gjelder analy-
se av blod- eller urinprøver, må også
bestemmelsene i personopplysnings-
loven overholdes. Det er i tillegg for-
skjell på hvilke type test det er snakk
om. En utåndingsprøve for alkohol er
mindre integritetskrenkende enn en
blodprøve for å måle det samme. 

VILKÅR
Grunnvilkårene for å iverksette kon-
trolltiltak er at arbeidsgiver har et
saklig behov, og at tiltaket ikke virker
uforholdsmessig belastende. Begge
disse vilkårene skal tolkes strengt, noe

som tydelig fremgår av forarbeidene
til loven. I arbeidsmiljøloven §9-4 er
det oppramset i hvilke tilfeller arbeids-
giver kan kreve medisinsk undersøkel-
se. Første underpunkt omhandler til-
feller hvor slik testing følger av lov
eller forskrift. Et eksempel kan her
være at alle som skal jobbe på platt-
form i Nordsjøen, skal levere helseer-
klæring i samsvar med forskrift om
dette. 

Andre underpunkt i samme paragraf
omhandler arbeidstagere med stilling-
er som innebærer særlig risiko. Her lig-
ger det jo åpent for testing av en
rekke arbeidstagere innen både nøde-

Dette sier arbeidsmiljøloven
§ 9-4. Medisinske undersøkelser av arbeidssøkere og
arbeidstakere
(1) Arbeidsgiver kan bare kreve at medisinske undersøkel-
ser skal foretas:
a)når det følger av lov eller forskrift,
b)ved stillinger som innebærer særlig risiko,
c)når arbeidsgiver finner det nødvendig for å verne liv eller
helse.(2) Departementet kan gi forskrift om vilkårene for å
kreve medisinske undersøkelser etter denne paragraf

Rustesting i arbeidslivet
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tatene, byggebransjen med flere, men
punktet skal tolkes strengt. I en odel-
stingsproposisjon (nr. 49, 2004 2005)
sier departementet at alle typer helse-
kontroll, både klinisk og biologisk, i
utgangspunktet må betraktes som et
inngrep i den enkelte arbeidstakers
personlige integritet. Slik kontroll bør
derfor begrenses til det er som er
strengt nødvendig ut fra hensynet til
virksomhetens behov.  I siste under-
punkt i paragrafen står det at man kan
foreta testing når arbeidsgiver finner
det nødvendig for å verne om liv eller
helse. 

TILFELDIG TESTING
Ledelsen ved ConocoPhillips har ved-
tatt at de skal starte med tilfeldige
alkohol- og narkotikatester av 620
ansatte, hvorav 550 jobber offshore.
Ledelsen mener denne gruppen ansat-
te innehar spesielt risikosensitive stil-
linger. 
– Vi ønsker alltid å bedre sikkerheten
og mener dette er et nødvendig skritt
for å ta arbeidet videre, sier Stig S.
Kvendseth, direktør for kommunika-
sjon og myndighetskontakt i Conoco -
Phillips Norge. Han utdyper videre at
de stillingene som inngår, er bestemt
ut fra en konkret vurdering av risikoen
ved de ulike arbeids- og ansvarsområ-
dene. De tillitsvalgte på sin side mener
det er et grovt inngrep i de ansattes
private sfære og en utvikling som ikke
er ønskelig i norsk arbeidsliv. 
– Det vil være mer hensiktsmessig å
gjennomføre holdningsendrende og
forebyggende tiltak, uttaler leder Rolf
Bolstad i Ekofisk-komiteen, den stør-
ste fagforeningen i selskapet. 

OPPGITTE I SECURITAS
I 2005 avgjorde Personvernnemnda
en klage på et vedtak som var fattet
av Datatilsynet. Saken gjaldt adgangen
til å gjennomføre rusmiddelkontroll av
ansatte i Securitas, og oppbevaring av
innhentede vandelsattester. Siste
punktet ble påklaget etter at Data -
tilsynet gjennomførte tilsyn med fir-
maets behandling av personopplys-
ninger. Securitas hadde før tilsynet
benyttet et omfattende søknads- og
ansettelsesskjema. Jobbsøkere ble
blant annet spurt om egen helsetil-
stand, sykefravær ved tidligere
arbeidssted, opplysninger om ektefel-
le, samt en bekreftelse på at vedkom-
mende var villig til å underkaste seg
rusmiddelkontroll. Vekterfirmaet
endret deler av kontrakten siden
Datatilsynet mente at spørsmålene
var av en for inngripende karakter.
Derved stod klagen i hovedsak igjen på
spørsmålet om gjennomføringen av

rusmiddelkontroll. Selskapet ønsket å
foreta rusmiddelkontroll ved mistanke
om misbruk. Datatilsynet ville ikke
godkjenne slik praksis. 

Securitas oppga at formålet med rus-
testing var å sørge for at den sikker-
heten som firmaet er satt til å ivareta,
møter de krav som kunden og all-
mennheten forventer. Videre mente
de at virksomheten har et særlig
behov for rusfrie ansatte, fordi deres
oppgave er å verne om økonomiske
verdier og personers sikkerhet; argu-
menter som det i utgangspunktet er
vanskelig å være uenig i. Selskapet
understreket i sin klage at det kun ville
være aktuelt med testing der man
hadde skjellig grunn til mistanke. I til-
legg ble det fremhevet at tillitsvalgte

var informert og hadde godkjent prak-
sisen. Det var ikke levert inn noen kla-
ger fra ansatte i firmaet. Ledelsen i
selskapet viste også til at slike tester
ble utført i andre bransjer, blant annet
i oljebransjen, hvor en avtale om rus-
testing er inngått mellom partene i
arbeidslivet. 

UENIGE I DATATILSYNET
Datatilsynet mente at rusmiddelkon-
troll er et så stort inngrep i den per-
sonlige integritet at det må kreves klar
hjemmel i lov for gjennomføring.
Samtykke vil ikke være godt nok, og
tilsynet satte spørsmål ved om et slikt
samtykke egentlig er frivillig, sett opp
mot at ansatte kan føle seg forpliktet
til å signere. I sine anføringer i klagen
fra 2005 avviste tilsynet at arbeidsgi-
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vers styringsrett kan hjemle ruskon-
troll, noe Securitas la vekt på. Videre
kunne de ikke se at vekterselskapet
hadde dokumentert et større behov
for rusmiddelkontroll enn andre
arbeidsgivere kan påberope seg. 

AVGJORT I PERSONVERNNEMDA
Den avgjørende instans i denne saken
fastslo at analyseresultat av en blod-
prøve, selv om denne kun angis med
positivt eler negativt resultat, vil
representere personopplysninger av
sensitiv karakter. Etter forarbeidene i
personopplysningsloven fremgår det
at et eventuelt samtykke ikke må være
avgitt ”under noen form for tvang fra
den behandlingsansvarlige eller
andre”. Personvernnemnda fremhevet
at det for mange ansatte vil kunne

være nærliggende å tenke på konse-
kvenser ved å nekte slik testing. De
pekte også på at Securitas ønsket å
kunne rusteste alle sine ansatte.
Dersom de hadde plukket ut noen av
de ansatte, for eksempel den gruppen
man antar at vil kunne komme i situa-
sjoner hvor liv eller helse står på spill,
vil testingen kunne være begrunnet i
arbeidsmiljøloven. 

Slutningen fra Personvernnemnda, ble
at Securitas ikke kunne innføre medi-
sinske undersøkelser av alle sine
ansatte. 

SKREMMENDE
Det er veldig mange gode argumenter
for å rusteste ansatte i en rekke fir-
maer. For menigmann kan det være

vanskelig å skjønne at det skal være så
krenkende å avgi en blodprøve, men
reglene rundt sensitive personopplys-
ninger er knallharde. Tar man utgangs-
punkt i det regelverket som faktisk
foreligger, blant annet i arbeidsmiljølo-
ven, er det mange grupper av arbeids-
takere som lovlig kan testes. Det blir i
hvert tilfelle et tolkningsspørsmål opp
imot lovteksten, og hvilke arbeidsom-
råder den enkelte har. Tanken på en
rusa kar høyt oppe i ei byggekran eller
en brannmann som ikke bare tok lovli-
ge medisiner på morgenkvisten, er
skremmende. I mange tilfeller mye
mer skremmende enn tanken på at en
arbeidsgiver skal få tappe litt blod.

Det er mange grupper
av arbeidstakere 
som lovlig kan testes
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Alle som skal inn i norske fengs-
ler risikerer å bli undersøkt for å
finne våpen eller narkotika. En
tidlig morgen på Ila fengsel og
forvaringsanstalt ble de ansatte
ønsket velkommen av en blid og
ivrig narkotikahund.

Ikke alle har våknet ordentlig enda
idet de går inn portene til arbeidsplas-
sen. Mange lengter etter første kaffe-
koppen, mens andre er stressa etter å
ha smurt opptil flere matpakker og
deretter hastet til skolen for å levere
barn på SFO. Men en som allerede er
på jobb, og venter ivrig innenfor mure-
ne, er narkotikahunden Benny. Han
skiller ikke mellom de som er trøtte
eller opplagte, men skiller tydelig ut
de som har hatt befatning med narko-
tika den siste tiden. 

KRYSTALLKLART
Regelverket er krystallklart for alle
som enten jobber eller skal på besøk i
et fengsel. Innenfor hele fengselsom-
rådet kan både personer og gjenstan-
der undersøkes for å hindre at det blir
tatt våpen, narkotika eller penger med

inn. Slik undersøkelse kan gjennomfø-
res ved bruk av både teknisk utstyr og
hund. Alt er beskrevet i straffegjen-
nomføringsloven § 27. Her står det at
kontrollen kan foretas inne på feng-
selsområdet, og at reglene om kon-
troll også omfatter området utenfor
mur eller gjerde som er en del av
fengselet. Det betyr at man også har
mulighet til å undersøke biler som står
parkert utenfor muren, men innenfor
fengselets område. Dersom undersø-
kelsen gir positivt utslag kan en per-
son holdes tilbake av tilsatte inntil
politiet kommer til stedet. I forskrifte-
ne til loven står det at man kan holde
tilbake i inntil fire timer i påvente av
politiet. Ledelsen ved fengselet treng-
er ikke ha konkret mistanke for å
iverksette undersøkelser, men kan
gjennomføre stikkprøvekontroll. I vur-
deringen av om slik type kontroll skal
gjennomføres vektlegges blant annet
hensyn til sikkerhet, ro og orden, type
fengsel eller avdeling og ressursmes-
sige hensyn. 

STIKKPRØVEKONTROLL
Tidlig en morgen på starten av som-
meren ble det foretatt en slik kontroll
på Ila fengsel og forvaringsanstalt.

Tilfeldige ansatte ble plukket ut idet
de kom på jobb og ble bedt om å bli
med inn i et rom hvor Benny og hans
sjef ventet. Det ble ikke gjort forskjell
på Kong Salomo og Jørgen
Hattemaker i denne kontrollen, så
fengselsdirektøren måtte også finne
seg i å bli undersøkt. På en av de som
er ansatt hos en av fengselets samar-
beidspartnere, og som har sitt daglige
virke innenfor murene, markerte nar-
kotikahunden. Vedkommende ble tatt
med av politiet inn på et annet rom, og
erkjente etter noe tid at han hadde
brukt narkotika dagen før. Deretter
ble personen pågrepet og kjørt til
arresten. 

SÆRSTILLING
Ved å ha mulighet til å foreta stikkprø-
vekontroll av ansatte har man en god
mulighet til å luke ut personer som
enten er ruset eller hjelper andre med
forsyninger. Fengslene er i en særstil-
ling når det gjelder regelverket rundt
dette, og det er kanskje vanskelig å
sammenligne med andre instanser.
Dersom flere hadde hatt samme kon-
trollmuligheter kunne man ha avdek-
ket mye farlig misbruk, og avverget
potensielt farlige episoder. 

Fangst på Ila
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Det er ca. 3.000 kjøretøy i Norge som har status
som utrykningskjøretøy. Siste etat ut er
Tollvesenet, som har iverksatt et prøveprosjekt
med blålys på deler av sin bilpark. Et prosjekt med
fokus på sikkerhet og ikke på resultater. 

- Dette er en betydelig forbedring av virkemidlene vi har
til rådighet for å utføre effektive og ikke minst sikre kon-
troller, sier avdelingsdirektør Asle Farberg i Tollregion
Øst-Norge. Regionen har utdannet tjenestemennene i
utrykningskjøring og har utstyrt store deler av bilparken
med blålys.

HMS-TILTAK
Det er sikkerheten for tjenestemennene, kontrollobjekte-
ne og de øvrige trafikantene som er i fokus for
Tollvesenet i prøveperioden. En eventuell forbedring av
resultatene er en bonus for etaten, dette er et rent sik-
kerhetstiltak. Tidligere måtte tollerne stanse kjøretøy ved

bruk av en rød tut festet på en lommelykt, der man mer
eller mindre hang ut av vinduet og viftet. 
– Først og fremst betyr dette at vi får en mulighet til å
foreta en stans i trafikken på en sikker måte. Vi har ikke
fokus på resultatforbedring, dette er et rent HMS-tiltak –
det største og viktigste sikkerhetstiltaket som etaten har
gjennomført på lang tid, avslutter en fornøyd avdelingsdi-
rektør for grensekontrollen i Tollregion Øst-Norge. 

SAMLET REGJERING
Tollvesenet har inngått en avtale med Politihøyskolen på
Kongsvinger om bistand til opplæring i effektiv og sikker
stans av kjøretøy. 
- Jeg er glad for at vi nå får prøvd ut om blålys vil være et
nyttig og effektivt verktøy for Toll- og avgiftsetaten. Jeg
håper det også vil øke sikkerheten til både tolltjeneste-
menn og trafikanter, sa daværende finansminister
Sigbjørn Johnsen da han i august 2012 kunngjorde at det
var en samlet regjerning som stilte seg bak forslaget om
utrykningsstatus på Tollvesenet sine tjenestebiler. 

Tollvesenet: en tydelig kontrolletat

Fokus på sikkerhet
ikke på resultatene
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The European Cybercrime Centre (EC3) ved Europol
har nylig støttet det spanske nasjonale politiet i å
arrestere to ukrainske kriminelle i Madrid som solg-
te nettkriminelle tilgang til et stort antall av kom-
promitterte servere for anonymisering av deres
internettaktiviteter. 

De er også mistenkt for hvitvasking av de illegale inntekte-
ne. Operation Ransom II - den andre av denne typen etter
en i Málaga (Spania ) i februar 2013 - var kulminasjonen av
en omfattende undersøkelse av over et år , bekreftende at
ransomware er fortsatt en stor trussel for EU-borgere.

9. juli arresterte det spanske nasjonale politiet de to krimi-
nelle og ransaket huset deres. En av dem ble tatt på fersk
gjerning mens han kjøre virtuelle maskiner og chattet med
andre nettkriminelle . Sammen med en rekke elektroniske
enheter og digitale bevis, rundt 50 000 euro i kontanter og
flere tusen euro i e -valuta ble beslaglagt under søket.
Deres avanserte hvitvasking anlegget behandlet rundt 10
000 euro daglig gjennom ulike elektroniske betalingssyste-
mer og virtuelle valutaer.

De 21.000 kompromitterte servere av selskaper lokalisert i
80 land (1.500 av dem i Spania ) hadde en felles funksjon
der tilgang til innstillinger var via et eksternt skrivebord
(RDP). Med dette oppsettet, kunne cyberkriminelle inneha
tilgang til all informasjonen på serverne, ved hjelp av fulle

administratorrettigheter for systemet, dvs. absolutt kon-
troll . De kriminelle kjørte en nettbutikk hvor de kompro-
mitterte maskiner ble «solgt» til 450 av sine cyberkriminelle
«kunder» som var i stand til å velge plassering (land ) for
deres foretrukne
servere.

Det spanske politi-
ets etterforskning
ble støttet fra tidlig
stadiet av Europols
spesialister, som
organiserte og hos-
tet en samordning
møtet i april 2013.
Europol tilrettela deretter for utveksling av kriminaletter-
retning med andre EU- medlemsstater , levert analytiske
rapporter , og støttet driften på stedet med et mobilt kon-
tor og teknisk rådgivning.

Europol vil motta data på de kompromitterte datamaskiner
slik at den kan analyseres og distribueres til politimyndig-
heter, som igjen kan varsle disse servereierene som er
berørt av de kriminelles aktivitet.
Ifølge Troels Oerting , leder for EC3, vil utviklingen og raffi-
nement av malware fortsette og trusselen vil holde seg
høy. Det er viktig for innbyggerne å forstå at de aldri skulle
betale løsepenger.

Spansk politi og Europol pågrep 
cyberkriminelle «tjenesteleverandører»

Ransomware består av en klasse av malware som
begrenser tilgangen til datasystemet som den infiserer, og
krever løsepenger utbetales til skaperen av malware for at
begrensningen fjernes. Noen former for ransomware
kryptere filer på systemets harddisk (cryptoviral utpres-
sing), mens noen kan rett og slett låse systemet og vise
meldinger som er ment å lokke brukeren til å betale.
Kilde: Europol

ANNONSE
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ATTEST TESKT OG FOTO: OLAV KLEIVELAND

Som arbeidstaker i dag er det mange yrker som kre-
ver politiattest. Listen over arbeidsplasser som kre-
ver slik attest er økende, og innholdet i attestene er
mer og mer utfyllende. Skal du jobbe med finans,
eiendom, fengsel, alarmer, forsvaret, forsikring, fri-
villig arbeid og alt som har med barn å gjøre må du
ha en politiattest. 

Listen er lang, og inneholder 113 yrkesgrupper som krever
mer eller mindre individuelle attester. I hovedsak deles
attestene inn i vanlig, begrenset og uttømmende. 

Hva som kommer med i de forskjellige attestene er regulert
av lov om strafferegistrering. Som en tommelfingerregel
kan man si at en vanlig politiattest inneholder bøter som
ikke er mer enn to år gamle, dommer nyere enn fem år, hvis
ikke dommen var på mer enn seks måneder. Da blir dom-
men synlig i attesten i 10 år.  
I en uttømmende politiattest kommer i prinsippet alt med,
uten tidsbegrensninger.

En begrenset politiattest gir innsyn i alt innenfor de straf-
febud eller type forhold som loven eller forskriftene til hver
enkelt yrkesgruppe. 

ENDRINGER
Man må for eksempel ha politiattest for å jobbe i barneha-
ge. Frem til første august i år var denne begrenset til kun

informasjon vedrørende overgrep mot barn. Endringen
gjorde at man i tilegg nå gir opplysninger om narkotikafor-
brytelser, familievold, menneskehandel og legemsbeskadi-
gelse. 
Slike endringer vil vi nok se for flere og flere av yrkene. 
En annen endring som er verdt å merke seg er vedtatt, men
ikke trådt i kraft enda: I dag er det slik at til disse yrkene
må man levere attest når en skal starte i jobben. I fremti-
den vil arbeidsgiver ha mulighet til å innhente attest under-
veis i arbeidsforholdet. 

SØKNADEN
For å søke politiattest må man henvende seg til sitt stedli-
ge politi. Der må man skrive søknaden og levere bekreftelse
fra arbeidsgiver. 
Dette er også i endring. Fra Sør-Trøndelag og nordover er
dette sentralisert og alt blir foretatt ett sted. Det betyr at
man kan søke på nett og sende søknaden om attest til et
kontor lokalisert i Vardø. Målet er at innen neste år skal
dette gjelde for hele landet, og det skal lanseres en ny onli-
ne løsning for levering av søknaden. 

Er virksomheten underlagt det i lov skal det innhentes poli-
tiattest. Historien har mange hendelser hvor dette ikke har
blitt gjort, noen med tragiske utfall. Konsekvensen kan
også være stor for arbeidsgiver. 
For mer informasjon se: www.politi.no/tjenester/politiat-
test

Politiattest - hva er det?
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Ifølge Store Norske Leksikon er
en privat etterforsker: «en person
som påtar seg å samle inn bevis-
materiale som kan klargjøre en
faktisk hendelse. Yrket er ikke
nærmere regulert, men behovet
for en konsesjonsordning har
vært utredet. En privat etterfor-
sker har ingen særskilt myndig-
het, og er underlagt de samme
lovmessige skranker til beskyt-
telse av personvernet mv. som
gjelder for alle».

I Norge, ulikt flere andre land i Europa,
har ikke noen autorisasjon eller for-
malkrav til private etterforskere. I
prinsippet kan enhver utstyre seg med
et visittkort med tittelen privat etter-
forsker. 

John Chr. Grøttum, leder av Norsk
Forening for Etterforskning og sikker-
het (NFES) sier at de i flere år har
presset på for å få til en autorisasjon,
nettopp for å demme opp for useriøse
aktører og for å sikre at private etter-
forskere holder en høy etisk og profe-
sjonell standard, noe medlemmene i
NFES forplikter seg til. De fleste med-
lemmene i denne foreningen har sin
bakgrunn fra politiet.

POLITIET HENLEGGER
Markedet for private etterforskere er i
vekst. Årsakene til dette er mange, og
sammenfaller gjerne med de samme
årsakene til at vekterbransjen vokser.
Det offentlige (les politiet) har ikke
kapasitet til å være synlig til stede der
kriminalitet begås, og heller ikke kapa-
sitet til å etterforske de vanligste for-
mer for vinningskriminalitet. I tillegg
kommer det faktum at flere tar kost-
nadene med å leie inn private aktører,
fordi disse har tid og kompetanse til å
gå grundig inn i sakene.

Erfaring fra flere straffesaker, viser at
politiets etterforskning lider under
kapasitetsmangel, noe som ofte fører
til henleggelser, og i andre tilfeller,
uriktige rettsavgjørelser, noe som er
ytterst alvorlig for de som rammes.

MANGE ANMELDER 
IKKE STRAFFBARE FORHOLD
I en ny undersøkelse om kriminalitet
og sikkerhet utført av Næringslivets

sikkerhetsråd (NSR) svarer åtte av ti
næringsdrivende som ikke anmelder
straffbare forhold, lar være fordi de
mener saken likevel blir henlagt av
politiet. En av tre mener har manglen-
de tillit til politiets kompetanse, mens
to av tre mener det er for tid- og res-
surskrevende å anmelde. Andelen
næringsdrivende som likevel velger å
anmelde straffbare forhold er likevel
økende, og er over 90 %.

Spekteret av tjenester som privatet-
terforskere tilbyr er bredt og varierer
alt etter hvilken kompetanse og bak-
grunn den enkelte besitter. For
bedriftsmarkedet er det vanlig å
kunne tilby:

� Sikring av ulike former for tekniske 
bevis, og generell innhenting av 
informasjon

� Svinnkontroll
� Sporing av stjålet gods og sikring av

kostbare driftsmidler
� Avdekking av utro tjenere, 
� Avdekking av svindel og underslag
� Bistand i straffesaker og 

sivilrettslige saker, herunder 
forberedelse av saker, samt gjen
opptagelse av saker.

� Ulike typer rådgivning og kurs 
innenfor sikkerhet og beredskap

� Ransforebygging
� Bakgrunnssjekk og referansesjekk
� Ulike granskinger og undersøkelser 

på vegne av advokatkontorer

For privatpersoner kan i tillegg være
andre oppdrag som er aktuelle, herun-
der:

� Bistand i barnefordelingssaker og 
barnebortføring

� Savnede personer
� Rusmisbruk i familien
� Konfliktløsning av ulike slag
� Etterforskning/ rekonstruksjon av 

ulykker og andre hendelser
� Bistand til kriminalitetsofre
� DNA analyser f. eks i forbindelse 

med farskapssaker 

NATURLIG UTVIKLING
Ideelt  sett burde det ikke vært behov
for private etterforskere. Det er også
en kjent sak at ansatte i politietaten
ikke er udelt positiv til at tidligere kol-
leger bistår partene med et kritisk

Er private etterforskere nyttige?
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blikk på deres håndtering av saker.
Andre velger å se positivt på at priva-
te kan spille en rolle i «sannhetens tje-
neste», og lederen av politiembeds-
mennenes landsforening, (PEL), Curt
A. Lier, sier til Jurist-kontakt: «Det er
forståelig, og en naturlig utvikling, at
man ønsker å bruke privat kompetan-
se i en del tilfeller. Det tror jeg vil
være tilfellet, selv om politiet skulle få
mer ressurser.»

BYGGEPLASSER ER YNDEDE ÅSTE-
DER FOR TYVERIER
Bygg- og anleggsbransjen har mange
utfordringer som også gjenspeiles i
deres bruk av private aktører.
Bransjen kjennetegnes ved at det er
mange aktører, stor konkurranse om
oppdrag, kostbare driftsmidler som
anleggsmaskiner og byggematerialer.
Byggeplasser er yndede åsteder for
grove tyverier og byggefirmaer er
godt representert på forsikringssta-
tistikkene. I forsikringssaker brukes
ofte eksterne utredere eller etterfor-
skere, til å innhente informasjon og
sikre bevis, og de kan like godt være
engasjert av kundene, som av forsik-
ringsselskapene.

I noen tilfeller oppstår konflikter mel-
lom aktørene, eller internt i bedrifte-
ne. Det kan være arbeidskonflikter og
konflikter rundt kontraktsforhold
mellom samarbeidende aktører. Det
kan også ha oppstått økonomiske
tvister, som søkes løst utenom retts-
apparatet, eller at man ønsker hjelp til
sikring av bevis foran forestående
rettsaker.

STJÅLNE GRAVEMASKINER
Eksempler på typiske oppdrag for pri-
vate etterforskere, gjerne i samarbeid
med vektere, vil være forebygging
eller avdekking av kriminelle forhold
som feks tyverier fra byggeplasser.
Dette kan innebære sikring av enkelt-
gjenstander med sporingssystem,
spaning og ettersøk av stjålne gjen-
stander, og tilbakelevering av tyvgods.
Det er ikke lenger kun byggemateria-
ler og elektriske driller som er attrak-
tive for tyver på byggeplassene, men
også store og små gravemaskiner.
Bare det siste året har det vært en
rekke tilfeller av slike saker i
Østlandsområdet. I noen tilfeller har
maskinene også kommet til rette på
vei ut av landet.

Er private etterforskere nyttige?
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BRY DEG - ARBEIDSLIV

I slutten av september la
Næringslivets Sikkerhetsråd
(NSR) frem Kriminalitets og 
sikkerhetsundersøkelsen i Norge
(KRISINO). Undersøkelsen viser
at andelen virksomheter som
kjenner til at ansatte misbruker
rusmidler, er på samme nivå
som i 2011 (7 prosent). Det du
ser, avhenger trolig av hva du
ser etter.

Når det gjelder kjennskap til om
ansatte misbruker rusmidler og inn-
føring av rusmiddeltesting, er det
store forskjeller på offentlig og privat
sektor (18% og 4%). Forskjellen kan
langt på vei forklares med at de
offentlige virksomhetene har flere
ansatte, og jo fler ansatte, desto
større er sjansen for at en eller flere
misbruker rusmidler

Allerede i august 1999 gjennomførte
Næringslivets Sikkerhetsråd en spør-
reundersøkelse om narkotikamisbruk
i næringslivet. Hensikten med under-
søkelsen var å kartlegge omfanget av
misbruk av narkotika på norske
arbeidsplasser, men det man faktisk
undersøkte var hvorvidt næringsliv-
sledere mente at narkotika var et
problem.

Noen år senere vedtok Næringslivets
Sikkerhetsråd (NSR) å nedsette en
arbeidsgruppe for å vurdere den sik-
kerhetsrisiko narkotikamisbruk utgjør
for næringslivet, og å foreslå aktuelle
mottiltak. Narkotikautvalget kunne
lage et mer nyansert bilde av utfor-
dringene som næringslivet stod over-
for, men fant også ut at kunnskapen
om temaet var svært varierende.

MANGLET FAKTA 
Hvor omfattende problemet med
narkotikamisbruk i næringslivet er og
hvilke konsekvenser det totalt sett
har, finnes det lite kunnskap om.
Arbeidsgruppen mente at narkotika-
misbruk som problem for næringsli-
vet måtte utredes og kartlegges. I
samtlige Krisino siden 2006 har de
ulike virksomheter svart på spørsmå-
let om rus i arbeidslivet. På bakgrunn

av disse undersøkelsene ble det etter
hvert laget en veileder om rusfritt
arbeidsmiljø for næringslivet. 
Det er åpenbart at rusmiddelmisbruk
i næringslivet representerer en trus-
sel mot den enkelte medarbeider,
mot arbeidsmiljøet, mot bedriftens
lønnsomhet og trygge arbeidsplasser.
For å imøtekomme disse utfordringe-
ne foreslo arbeidsgruppen at det
forebyggende arbeidet i bedriftene
burde styrkes ved bl.a. innføring av
en tydelig rusmiddelpolicy, involvere
eksterne aktører innen rådgivning og
opplæring, samtidig som man ville se
på hvilke tilpassede behandlingsopp-
legg som virket for den enkelte med-
arbeider med problemer.

Ruspåvirkede medarbeidere eller
medarbeidere som bruker rusmidler i
fritiden, kan utsette seg selv og kol-
leger for ulykker, virksomheten kan
få økonomiske tap og derav negativt
omdømme. Virksomheten kan i ver-
ste fall bli eksponert for kriminelle
miljøer og gjennom dette påføre seg
ubotelig skade.
For mange bedrifter kan det lønne
seg å gjøre følgende tankespinn fra
tid til annen…”Har din virksomhet
noen gang hatt økonomisk tap, her-
under ulykker, underslag eller annet
som følge av rusmiddelmisbruk blant
ansatte? Vet du nok om dine ansat-
tes og kollegers forhold til rus i friti-
den, og hvordan påvirker dette den
jobben som skal gjøres?”

HVORFOR RUSPOLICY?
Hensikten med en bevisst og gjen-
nomført rusmiddelpolitikk er en
tydeliggjøring om  virksomhetens
holdning mot rusmidler i arbeidsrela-
terte situasjoner. Det er avgjørende
at alle i bedriften ser nytten av at
man ved å definere den enkeltes rus-
bruk som en ”ikke privat sak”, gjør til-
værelsen for alle både tryggere og
mer forutsigbar.  Tilbud om oppføl-
ging og tilrettelegging bør kommuni-
seres på en slik måte, at trusler om
konsekvenser for den enkelte ikke
nødvendigvis er det første man
møter i bedriftens bekymring. Ved å
senke skrankene for å ta opp bekym-
ringer av alle slag, kan bedriften

skape et inkluderende arbeidsliv som
ivaretar også mange andre utfor-
drende situasjoner. Også flere enn de
som har med rusmisbruk å gjøre. I
denne forbindelse vil det også være
avgjørende å kunne komme i dialog
med de ansattes familier, ved rett og
slett akseptere at en ansatt strengt
tatt er i ansettelsesforholdet til
bedriften 24 timer i døgnet. Hvordan
du har det hjemme avgjør ofte hvor-
dan du har det på jobben og vice
versa.  Den enkelte virksomhet sin
evne til å gjenkjenne rusutfordringer i
bedriften henger i stor grad sammen
med om virksomheten her en egen
ruspolicy. Undersøkelsene viser at de
som har etablert en rusmiddelpolitikk
har større kunnskap, og klarer derfor
også å avdekke rusutfordringer i
egen bedrift i mye større grad enn de
som ikke har retningslinjer. Det du
ser avhenger av hva du ser etter.

KLAR POLICY, ARBEIDSKONTRAKT  
OG OPPFØLGING
Allerede ved ansettelsen, må
arbeidstager gjøres kjent med virk-
somhetens policy og forventet hold-
ning. De bedriftene som har en tyde-
lig kommunisert policy på rusområ-
det allerede ved ansettelse, har også
en betydelig lettere jobb når det evt
blir et problem som må løses.
Dernest må arbeidstager følges opp
med opplæring og bevisstgjøring
gjennom hele ansettelsesforholdet,
der virksomheten har ruspolicyen
som en sømløs integrert del av sitt
HMS og kriminalitets forebyggende
arbeid. 

Hvordan vet man hvem som er fare-
sonen? Symptomer og kjennetegn
må gjøres kjent, ofte er uvitenhet og
usikkerhet hos både kolleger og lede-
re det største hinderet for å sette i
gang en positiv endringsprosess.
Virksomheten må fokusere på at alle
ansatte har et ansvar for og er i
stand til å reagere på tegn på mulig
misbruk. En konsekvent og involve-
rende oppfølging avhenger av at alle
organisasjoner, funksjoner og nivå i
bedriften trekker i samme retning.

Rusfritt arbeidsliv
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Næringslivets Sikkerhetsråd har tilgjengelig en veileder for rusfritt
arbeidsmiljø. Denne kan lastes ned fra nsr-org.no
Veilederen inneholder følgende tema:

VIRKSOMHETENS RUSMIDDELPOLITIKK
Hvorfor skal virksomheten ha en rusmiddelpolitikk?
Hvem har ansvaret for at politikken etterleves i min virksomhet?
Hvordan skal målet nås
RETNINGSLINJER FOR HÅNDTERING AV RUSMIDDELPROBLEMER
Gjensidig forpliktende avtale mellom bedriften og de ansatte
AKAN-utvalg
Tidlig intervensjon – ”den nødvendige samtalen”
DEN INDIVIDUELLE BEHANDLINGSAVTALEN
Et AKAN-opplegg beygger på samarbeid, tillit og åpenhet
Kollegastøtte er krevende
RUSMIDDELTESTING
Bedriftens holdning til tester
Hva sier arbeidsmiljøloven? 
Spesielt om rusmiddeltester
Rusmiddeltesting i praksis
Problemstillinger som må avklares før bedriften velger å innføre et
testprogram
NARKOTISKE STOFFER 
NYTTIGE NETTSTEDER OG HENVISNINGER

Norsk Narkotikapolitiforening bistår næringslivet med kunnskap,
veiledning, kurs og seminarer gjennom det forebyggende prosjektet 
«Bry Deg – arbeidsliv». 

Rusfritt arbeidsliv
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Fiskeren nektet å avgi hårprøve
etter mistanke om narkotikamis-
bruk og fikk sparken.  

Nå har fiskerne også tapt et krav om
1,2 millioner i erstatning fra rederiet
for usaklig oppsigelse. I stedet sitter
han med flere hundre tusen kroner i
saksomkostninger fra to tapte retts-
behandlinger. Rustest Saken skriver
seg fra februar i fjor da fiskeren var
mannskap på en havfiskebåt. Funn av
en sprøytekanyle om bord førte til
mistanke om bruk av narkotika.
Skipperen fikk ikke svar på hvem som
hadde brukt kanylen og varslet rus-
test ved avslutning av toktet. Fiskeren
hadde vært ansatt i rederiet i seks år,
et par turer som skipper. Han visste
om rederiets nulltoleranse for bruk av
rusmidler om bord og ulovlige rusmid-
ler på friturer. Rederiet visste om at
fiskerne tidligere hadde brukt narkoti-
ka. Nektet hårprøve Før avgang ble
mannskapet orientert om rutinemes-
sige ruskontroller og at testene ville
bestå av urin- og hårprøver. Etter
toktet nektet den oppsagte fiskeren å

avlegge hårprøve, noe som gjorde at
han fikk sparken. Fiskeren saksøkte
rederiet for usaklig oppsigelse og
krevde 1,2 millioner i erstatning.
Rederiet ble frifunnet i Sunnmøre
tingrett og nå også i ankesaken i
Frostating lagmannsrett.��Fiskeren
avla urinprøve, men mente hårprøver
er et altfor inngripende tiltak og nek-
tet derfor å avlegge slik prøve. Selv
om lagmannsretten ikke fant bevis for
at det var den oppsagte fiskeren som
hadde brukt sprøytekanylen, støttet
den likevel oppsigelsen av fiskeren
fordi han hadde nektet å avlegge rus-
prøven.

HÅRPRØVER
Hårprøver består i at to mindre hår-
bunter klippes av inntil hårbunnen for
å undersøkes.. Disse undersøkelsene
avslører om vedkommende har brukt
ulovlige rusmidler i hele perioden
håret har vokst. Hår vokser normalt
en centimeter i måneden og fem cen-
timeter langt hår kan derfor avlese
stoffinntakt de siste fem
måneder.��Rederiets ruskontroll er
forankret i tariffavtalen mellom

Fiskebåtredernes Forbund og Norsk
Sjømannsforbund. Selv om denne
avtalen bare åpner for urinprøvekon-
troll, mener retten at rederiet hadde
dekning for også å kreve hårprøve-
kontroll fordi dette var varslet til
mannskapet på forhånd. Nekt er lik
positiv Retten støtter rederiet i at å
nekte å avgi en rusprøve, er det
samme som om det avgis en positiv
prøve. Retten mener fiskeren, gjen-
nom å nekte å avgi rusprøve, har gjort
seg skyldig i grov tjenesteforsømmel-
se. Retten legger også vekt på at fis-
keren hadde muligheter til å forklare
seg i møte med skipper, maskinsjef og
en representant for ruskontrollsel-
skapet Intoxico, som stod for rusprø-
ven. Det eneste fiskeren vant fram
med i lagmannsretten var at partene
skulle bære sine egne omkostninger i
tingretten. I lagmannsretten ble fiske-
ren pålagt å betale rederiet sine saks-
omkostninger på 108.000
kroner..��Det betyr at nektig av rus-
prøve, både kostet han jobben og
flere hundre tusen kroner i saksom-
kostninger i to tapte rettsrunder.

Nektet narkotest - fikk sparken
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Hver tiende fisker 
brukte narkotika��
Hver tiende fisker som ble kontrollerte i 2011, hadde
brukt narkotiske stoffer. 
-Resultatet er bedre nå ettersom vi er kommet ned
i en treffprosent på 6,8 mot 9,8 da vi startet i 2011,
sier daglig leder Odd Helge Pettersen i Intoxico i
Ålesund.��
Intoxico er det eneste norske selskapet som kon-
trollerer mannskap på fiskebåter for bruk av ulovli-
ge rusmidler slik vi gjør det, etter avtale med fiske-
båtrederi.��-Vi ser gode tegn på at problemet med
misbruk av ulovlige rusmidler reduseres på de båter
vi tester på nytt.��Vi er nå stadig på båter hvor det
ikke avdekkes misbruk, sier han.��
Pettersen mener problemet med bruk av ulovlige
rusmidler ikke er større på fiskebåter enn i andre
samfunnslag på land, men at de lett blir mer synlige
på fiskebåter.��-Fiskerne har noen av de farligste
arbeidsplassene og det kan derfor fort føre til ulyk-
ker om man ikke har et totalforbud mot bruk av
rusmidler på fartøy og bruk av ulovlige rusmidler
også på friturer, sier Pettersen.�
Den tidligere lederen av Forsvarets narkotikagrup-
per er fornøyd med at både arbeidsgivere og
arbeidstakere i fiskebåtrederi tar problemet på
alvor og at organisasjonene har en felles holdning
om at dette problemet må bekjempes. Pettersen
mener det neppe er noen bransjer som tar proble-
matikken like alvorlig som fiskeri.��Ødeleggende Vi
må også huske på at mange fiskebåter er bedrifter
for unge lærlinger som skal inn i yrke. Det vil være
svært ødeleggende for et rederi og de involverte
om en lærling i rederiet skulle få sitt første møte
med narkotika på arbeidsplassen mens han er lær-
ling, sier Pettersen.��Vokser problemet med at det
blir flere utlendinger på norske fiskebåter ? ��Annen
ruskultur Det er en annen ruskultur i mange andre
land enn i Norge. Samtidig er det så store penger å
tjene for en utenlandsk fiskere på norske fiskebåter,
at disse fiskerne ikke vil finne på noe tull. Jeg vil si
heller tvert i mot. Utenlandske fiskere skaper ikke
et økt narkotikaproblem, sier Pettersen.��Kan et fis-
kebåtrederi gi en fisker sparken eller unnlate å
utbetale lott på mistanke om narkotikamisbruk,
uten å ha avkrevd at fiskeren urin- eller hårprøve ?
Fiskerne har et vern mot usaklig oppsigelse.
Rederier må, som andre arbeidsgivere, kjøre ryddige
prosesser både i forhold til innføring av testrutiner,
policy og bevissikring gjennom prøvetaking, sier
Odd Helge Pettersen.��Den tidligere politimannen
driver Intoxico sammen med medisinsk ansvarlig,
doktor Kjetil Bjørge i Ålesund.

Nektet narkotest - fikk sparken
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OFFSHORE

I 2013 er det ikke tillatt
med rustesting av per-
sonell som jobber innen-
for Norges viktigste
næringsområde: olje. 

Offshoreturnusen er
ofte lagt opp til at man
har to-tre uker med
intense arbeidsperioder
på båt, rigg eller platt-
form, for deretter å ha
opptil fire uker eller mer
fri. I disse friperiodene
har man ingen «person-
lig» kontakt med
arbeidsgiver, og man kan
benytte sin friperiode
som det best høver en
selv.

ALDRI TESTET FOR
NARKOTIKA
– Det er akkurat som
når vi var i utenlandstje-
neste, noen av gutta tok
den helt ut med 2 ukers
kanon-flatfyll i Thailand,
mens andre dro hjem til
kone og barn uten å røre
noe som helst. Vi har
alle typer offshore.
Noen har leiligheter i
Thailand, og tar første
fly dit i friperioden,
mens andre pusser opp
huset sitt. Men når du
skal ut igjen, så kan du
bli alkoholtestet. Har du
dagen derpå promille
eller noe sånn, så kan du
miste jobben. De er
strenge der. Men vi har
aldri blitt testet for nar-
kotika. 
– Sånn er det for alle fir-
maene, sier en bekjent
som jobber som Field
specialist hos et offsho-
re selskap.

Sitat over gjenspeiler
nok ganske godt at
arbeidsgiverne tar sik-
kerheten på største
alvor, men det finnes
dessverre ingen lov-
hjemmel for rustesting
av narkotiske midler. 

Ifra St.meld. nr. 17
Samfunnssikkerhet
–Veien til et mindre sår-

bart samfunn -  (2001-
2002) kan man lese føl-
gende:
Sårbarhetsutvalget
påpeker at det ikke fin-
nes lovhjemmel som gir
oljeselskapene mulighet
til å oppdage og forhin-
dre at personer som
bruker narkotika får
arbeide offshore. Eneste
mulighet i dag er baga-
sjekontroll ved ut- eller
innreise til installasjone-
ne. Utvalget har også
merket seg at det ikke
finnes lovhjemmel som
gjør det mulig for sel-
skapene å kreve sikker-
hetsklarering eller van-
delsattest ved ansettel-
se eller innleie av perso-
nell. Sikkerhetsklarering
forutsetter at den som
skal klareres vil kunne få
adgang til skjermings-
verdig (gradert) infor-
masjon. Utvalget mener
dette kan være sikker-
hetsmessig og bered-
skapsmessig betenkelig,
og anbefaler at ansvar-
lige myndigheter utreder
egnede beskyttelsestil-
tak for å hindre at per-
soner som antas å inne-
bære risiko blir engasjert
innen olje- og gassvirk-
somheten.

THC I KROPPEN
De siste årene har det
vært foretatt mye medi-
sinsk forskning på lang-
tidsskader på bruk av
narkotika. Det er slik at
jo høyere THC (virke-
stoffet i cannabis)  nivå
man har i kroppen, desto
mer blir oppmerksom-
het, reaksjonsevne og
koordineringsevne svek-
ket. Det er klart at disse
svekkelsene er sterkest
tett opp til inntaket av
cannabis, men THC bin-
der seg til fettvevet i
hjernen, og har man
daglig eller annenhver
dags bruk av cannabis i
sin friperiode, vil man få
ganske høye THC nivåer.
Da man kun har halve-

ringstid på THC, er det
ikke sikkert at en person
vil bli kvitt THC i krop-
pen før han/hun skal på
ny friperiode. 

For å avsløre en persons
eventuelle rusmisbruk er
man da avhengig av at
det ved mistanke om slik
rus blir gitt varsel til
arbeidsgiver. 

SIKKERHET ER FØRSTE-
PRIORITET
- I olje- og gassnæring-
en er de ansattes sikker-
het førsteprioritet. Å
forsikre seg om at per-
soner som har sikker-
hetskritiske stillinger er
rusfrie, er viktig for å
skape en sikrest mulig
arbeidsplass. Vi må for-
holde oss til at vi lever i
et samfunn der rusmis-
bruk forekommer.
Derfor vil rustesting
være et viktig verktøy
for å avdekke rusmis-
bruk, og igjen sikre at all
aktivitet offshore skjer
på en sikker og trygg
måte, sier informasjons-
sjef for HMS og Drift i
Norsk Olje&Gass Maiken
Ree.
– Hvilke screeningsme-
toder brukes ved anset-
telser med tanke på
vandel?
- Våre medlemsselskap
har sine grundige meto-
der for ansettelse av
personell, men vandel-
sattest er ikke brukt,
sier Maiken Ree.

– Hva slags interne vars-
lingsmetoder benyttes
ved mistanke om rus?
- Enhver ansatt og leder
har et ansvar for at
medarbeidere som viser
tegn på rusmiddelmis-
bruk blir identifisert og
tilbudt hjelp. I samsvar
med etablert AKAN-
opplegg skal vedkom-
mende kunne  fortsette i
bedriften så lenge den
inngåtte AKAN-avtale
etterleves. Hvis et mulig

SIKKERHET
i Nordsjøen

Sårbarhetsutvalget anbefaler at ansvarlige myndigheter utreder
egnede beskyttelsestiltak for å hindre at personer som antas å inne-
bære risiko blir engasjert innen olje- og gassvirksomheten. 

Informasjonssjef for HMS
og Drift i Norsk Olje&Gass

Maiken Ree
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rusmiddelmisbruk avdekkes av linjele-
der, kolleger eller familiemedlemmer,
eller under  helsekontroll/konsulta-
sjon, og under forutsetning av at det
mulige misbruket ikke representerer
et brudd på arbeidsreglementet, er
forholdet å betrakte som et helsepro-
blem og ikke som et disiplinærbrudd,
sier Ree. – Bedriftshelsetjenesten
(BHT) vil gi tilbud om hjelp ut fra
denne forutsetning.

– Hvor mange rapporteringer/vars-
linger de siste fem år på rusproblema-
tikk/ mistanke om rus i friperioden?
- Dette har vi ikke tall på. 

– Dersom en ansatt blir mistenkt/tatt
for bruk av illegale rusmidler, hvilke
reaksjoner/sanksjoner har dere?
– Ved mistanke om beruselse på arbei-
det, kan linjeleder anmode om, og den
ansatte  kreve, å få utført  en  rusmid-
deltest.  Slik  testing  skal  utføres  i
henhold til  prosedyrer. Hvis  arbeids-
takeren nekter  å  la  seg  teste  selv
om  bedriften  hevder  at  det  forelig-
ger  begrunnet  mistanke  om rusmid-
delpåvirkning  i  arbeidstiden,  skal
det  automatisk  gis  en  advarsel,  og
det  skal dokumenteres at slik advar-
sel er gitt, sier Ree som legger til: 
– Ved  gjentatt  mistanke,  og  under
forutsetning  av  at  bedriftens
arbeidsreglement  ikke  angir strenge-
re reaksjonsformer,  bør nærmeste
overordnede gi en skriftlig advarsel.
Mistanken må være bekreftet. Kopi av
advarselen sendes linjeleder (hvis
dette ikke er den ansattes nærmeste
overordnede),  bedriftshelsetjenesten,
den  ansattes  tillitsvalgtrepresentant
i  AKAN-utvalget, hovedkontakten  og
personalavdelingen,  som  pålegger
vedkommende  å  ta  kontakt  med
bedriftshelsetjenesten.  Linjeleder
bør  i  samarbeid  med  bedriftshelse-
tjenesten  gi  tilbud  om AKAN-avtale.
Hvis  den  ansatte  ikke  ønsker  å
inngå  AKAN-avtale,  må  forholdet
vurderes  i henhold til bedriftens
arbeidsreglement, og behandles som
en ordinær disiplinærsak.

Pressekontakt Maiken Ree fortsetter:
– Vi har også retningslinjer for hvor-
dan man håndterer mistanke om rus-
påvirkning på helikopterterminalen:
Ved  grunn  til  mistanke  om  rusmid-
delpåvirkning,  skal  passasjeren  først
tilbys alkometertest. Dersom testen
viser at tillatt alkoholkonsentrasjon er
overskredet, eller den reisende nekter
å la seg teste, vil den reisende bli nek-
tet utreise. Det skal ikke gjennomføres
gjentatte  tester.  Operatørselskapets
representant  på  helikopter -

terminalen  skal  uten unødig opphold
orientere lederen  på den reisendes
opprinnelige bestemmelsessted og
arbeidsgiver. Ved  grunn  til  mistanke
om  ruspåvirkning  som  ikke  kan
relateres  til  alkohol,  skal operatør-
selskapets  rep re sentant  og
sikkerhets selskapets  rep resentant  i
fellesskap vurdere om det er grunnlag
for å anmode den reisende om å la seg
teste for påvirkning av narkotika eller
rusgivende medikamenter. Dersom
det  ved  kontroll  med  spesialhund
blir  markert  for  narkotika,  vil  dette
bli ansett  som  mistanke  om  narkoti-
kapåvirkning,  selv  om  markeringen
ikke  resul terer  i funn. Testing kan
bare foretas når arbeidsmiljølovens
vilkår foreligger. Hvis  den  reisende
nekter  å  avgi  urinprøve,  vil  vedkom-
mende  bli  nektet  utreise  og pålagt å
avholde en samtale med ansvarlig
representant for bedriften så fort
dette er praktisk mulig, sier Mailken
Ree til Motgift.

IKKE RÅD TIL Å GAMBLE
Nå er det per i dag ingen kjente ulyk-
ker eller hendelser hvor man kan vise
til menneskelig vikt på grunn av rus,
men som næring, og Norges viktigste
inntektskilde, så har man ikke råd til å
gamble. At staten ikke har fått på
plass lovhjemler som kan gi arbeidsgi-
vere offshore muligheten til uvarslede,
og varslede, rustester ved for eksem-
pel urinprøver, og hårprøver, er en
svakhet, og som et minimum av sik-
kerhetstiltak burde det være anled-
ning for å innhente vandelsattest for
ansatte som skal jobbe i olje.

Kan det være, at man i det moderne
samfunn, med krav til fokus, tilstede-
værelse, koordinering og hurtige
avgjørelser med store vidtrekkende
betydninger, bør gi litt avkall på sin
personlige integritet, og heller være
positive til å bidra til et økt fokus på
sikkerheten i Norges desidert viktigste
næring? 

Se www.norskoljeoggass.no 
for mer detaljert rundt 

testing av personell offshore.

SIKKERHET
i Nordsjøen

Stortingsmelding nr 17 kom i 2002, og i 2013 blir bedrifter
som ExxonMobil jfr Nrk Rogland 03.09.12, stanset i
rustesting av ansatte fordi fagforeningene mener det går
ut over integriteten til den enkelte.
Hos ConocoPhillips begynte man 01.8.2013 med rustesting
av sine ansatte, jfr Stavanger Aftenblad av 15.08.13.
ConocoPhillips ønsker å bedre sikkerheten, men blir
motarbeidet av fagforeningene også her, fordi det blir
ansett som et brudd på de ansattes integritet å bli utsatt
for rustesting.
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PRIVAT SIKKERHET

ProSec har 25 års erfaring i sikkerhets-
bransjen. De opplever få problemer med
narkotika på sine arrangementer med
næringslivet. 

ProSec er ett av Norges største vekterfirma-
er og leverer sikkerhetstjenester til 90 pro-
sent av alle konserter med internasjonale
artister her til lands. De har i tillegg sikker-
hetsansvaret på store festivaler, som for
eksempel Hovefestivalen i Arendal. 

Noen ganger får de også oppdrag i å sørge
for sikkerheten på store eventer i nærings-
livsbransjen. Operativ leder i ProSec, Henning
Kristiansen (56) opplyser at folk i næringslivet
ikke er de som utagerer mest. 

LITE NARKOTIKA
– I mine 25 år som vekter har jeg ikke opplevd
å måtte kaste ut noen for bruk av narkotika
på en firmafest. Folk i næringslivet oppfører
seg som regel greit, sier en reflektert
Kristiansen. Han er en av de som startet
ProSec på slutten av åtti-tallet. Før det job-
bet han i Beredskapstroppen i politiet og har
med andre ord bred erfaring i å sørge for
menneskers sikkerhet. 

Kristiansen sier at det er vanskelig for vek-
terne å avdekke bruk av narkotika; særlig
kokain, som er den typen som er mest
utbredt blant folk i næringslivet. Disse men-
neskene er kanskje de som også har størst
kontroll på sin egen bruk av narkotika, noe
som gjør det enda vanskeligere å avdekke. –
Folk i næringslivet skjuler bruken sin mye mer
enn ungdom på festivaler gjør, det er derfor
vanskeligere for oss å bevise at vedkommen-
de har brukt narkotika, forklarer Kristiansen. 

Den største ordensmessige utfordringen for
ProSec på disse arrangementene, er i følge
Kristiansen alkoholen. –Det hender jo noen
får i seg for mye av ett eller annet, sier han. 

TEGN OG SYMPTOM-KURS
De fleste vekterne i ProSec har vært på
NNPF-kurs hvor man lærer å se om folk er
påvirket av narkotika. På kurset lærer man å
se på bl.a. pupiller, puls og tids- og balanse-
kontroll om en person er ruset og hvilken
type narkotika vedkommende er påvirket av. 

– Dette kurset er helt nødvendig for oss.
Uten dette hadde vi ikke vært i stand til å vite
hva personene vi håndterer er ruset på. Dette

hjelper oss å håndtere personene videre på
en god måte, sier Kristiansen

GODT SAMARBEID MED POLITIET
Kristiansen opplever et større problem med
bruk av narkotika på festivaler og konserter.
Han opplever mye åpenlys bruk av hasj og
amfetamin ved disse arrangementene. – Bruk
av amfetamin avdekkes gjerne i forbindelse
med en hendelse. Folk kan bli veldig utage-
rende, opplyser Kristiansen.

I alle situasjoner hvor det avdekkes bruk eller
besittelse av narkotika, blir situasjonen fryst
og politiet tilkalles. Kristiansen opplever at
politiet responderer raskt på slike hendelser.
– Hvor raskt politiet responderer kommer
selvfølgelig an på om vi er på bygda eller i
byen, men jeg opplever at politiet prioriterer
disse hendelsene, sier han. 

ProSec er godt fornøyd med samarbeidet
med politiet. Kristiansen mener at dette sam-
arbeidet, og hele politietaten for øvrig, er blitt
bedre med årene. Han legger særlig merke til
at politiet har blitt mye bedre på store arran-
gementer. – Justin Bieber-konserten på
Telenor Arena er et godt eksempel på dette,
hvor politiet i Asker og Bærum stilte veldig
godt forberedt, sier Kristiansen. 

BYEN VS BYGDA
Der var heller ikke det store rusproblemet.
Det har naturligvis med et ungt publikum å
gjøre. Men Kristiansen påpeker i tillegg at det
generelt drikkes mye mer alkohol på bygda
enn i byen. – Folk oppleves litt mer kultiverte i
byen. På bygda er det større fokus på å drik-
ke mye alkohol. En naturlig konsekvens av det
er at folk blir fullere”, sier Kristiansen. 

Like bekymringsfullt kan man også oppleve å
se foreldre sammen med barna sine på
samme fest. – På bygda kan man i enkelte til-
feller se tre generasjoner sammen på fest
hvor det serveres alkohol, sier Kristiansen
bekymret. I tilfeller hvor ungdom under 18 år
observeres på fester hvor det serveres alko-
hol, er vanlig rutine for ProSec å varsle politi-
et. Også her responderer politiet som regel
raskt. 

ProSec vil fortsette å bry seg om ungdom
under 18 og menneskers sikkerhet i næringsli-
vet, så vel som på de store internasjonale
konsertene. Kristiansen håper at han fortsatt
vil ha til gode å se narkotika på fester i
næringslivet. 

ProSec – politiets forlengede arm?
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ProSec – politiets forlengede arm?

«Næringslivsfolk
skjuler bruken sin
bedre enn ungdom 

på festivaler! 
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NOTISER

I en storstilt operasjon støttet av
Europol og ledet av Belgia (Asse
Federal Police, i nært samarbeid
med den belgiske Lab Inter ven -
tion Team), har politimyndighete-
ne avdekket den største illegale
produksjonsanlegget for synte-
tiske stoffer noensinne oppdaget
i Europa og beslaglagt store
mengder kjemikalier for produse-
re ecstasy.

Etter rundt 30 politiaksjoner i Belgia,
Nederland og Polen, ble de 14 viktigste
mistenkte arrestert, og i Belgia, ble 11
perosnerer siktet for besittelse, pro-
duksjon og smugling narkotika. De
mistenkte, fra Belgia, Bulgaria og
Polen, er mistenkt for å være en del av
en veletablert internasjonal organisert
kriminalitet gruppe.
Et stort narkotika laboratorium ble
funnet skjult i lokalene til en gård i
nærheten av Chimay, i det sørlige
Belgia. En bulgarsk arrestert jobbet
som «kjemiker» og ble oppdaget låst
inne i produksjonsanlegget, i et skjult
leilighetsenhet. Totalt ble to hemmeli-
ge laboratorier og to varehus i Belgia
raidet.
Oppsettet av det ulovlige laboratoriet
var veldig unikt på grunn av volumet
og kapasiteten på spesiallaget utstyr
som var installert. I tillegg til narkotika
produksjonsutstyr, ble en enorm
mengde narkotikaprekursorer, essen-
sielle kjemikalier og løsemidler besla-
glagt. Dette inkluderte flere tonn av
ecstasy forløperen safrol, og rundt et
tonn med krystall MDMA, en av de
renere former for ecstasy. 
Narkotika produksjonsutstyret er
anslått å være verdt flere hundre milli-
oner euro, og laboratoriet hadde
potensial til å produsere hundrevis av
kilo syntetiske stoffer.

Europol støttet belgiske myndigheter
med intelligens analyse under drift og
Europol eksperter ble også sendt ut

for å gi tre dager med on-the-spot
teknisk bistand i demontering av det
farlig narkotika laboratoriet. 

En internasjonalt politioperasjon støt-
tet av Europol og Eurojust har avdek-
ket et stort narkotikasmuglings nett-
verk gjennom 36 arrestasjoner og
beslag av over 1,5 tonn hasj.
Operasjonen - ledet av Spanias
Guardia Civil, som arbeider med
Europol, Eurojust, og franske, marok-
kanske og spanske politimyndigheter
- begynte i fjor da den kongelige
marokkanske Gendarmerie snappet
opp en båt lastet med hasj og arres-
terte mannskapet. Marokkanske myn-
digheter var i stand til å bekrefte at
narkotika var bestemt for Cadiz

(Spania) hvor de var å bli transportert
til en annen kriminell organisasjon i
Frankrike. Det ble da oppdaget at
menneskehandlerne var regelmessig
menneskehandel hasj fra Marokko til
Spania, bestemt for videre distribu-
sjon i hele Europa.
Ransakinger utført av politimyndighe-
tene i Frankrike, Marokko, Portugal og
Spania har også resultert i beslag av
mer enn EUR 32 000 i kontanter, over
200 mobiltelefoner, 13 biler, en
motorsykkel, en båt, en skuddsikker
vest, en pistol med ammunisjon, så vel
som kokain og brukerutstyr for veiing

og porsjonering av narkotika.
Den marokkanske lederen av det kri-
minelle nettverk ble drept i Cuerta
(Spania) for noen dager siden som
‘regnskap ble gjort opp «mellom rivali-
serende narkotikahandel organisasjo-
ner. Han var allerede kjent av spanske
politimyndigheter for hans tidligere
kriminelle aktiviteter.
Europol og Eurojust har støttet drif-
ten  og finansiert operative møter.
Etterretning har blitt utvekslet via
Europol  og resulterte i identifisering
av viktige koblinger mellom de viktig-
ste målene i ulike land. 

Marokkansk-basert narkotikanettverk avslørt

Europas største ecstasylaboratorie funnet
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FINANS

Det du ikke vil vite, 
får du vondt av

– Hvorfor rusperspektivet ikke er
inkorporert i finansmiljøet for lenge
siden, er for meg ubegripelig. Du blir
ikke akkurat smart av å ruse deg, sier
Ole Aunaas, tidligere aksjemegler og
investor. Og han bør vite hva han snak-
ker om, noe han på ekte inntrøndersk,
også gjerne gjør. Om sin egen økende
arroganse, om hva som kan kjøpes for
penger, det å operere i grenseland, og
om knytninger til organisert kriminali-
tet. 

Men aller helst vil Ole bidra til å øke
fokus på rusmisbruk i finansbransjen.
Ikke bare for at andre ikke skal komme
dit han kom, med milliongjeld og et sta-
dig økende rusmisbruk, men fordi
Aunaas ikke kan forstå hvorfor finans-
institusjoner, banker og verdipapirfo-
retak, har en påtatt naiv oppfatning av
at dette ikke er et problem innen
finans.

– Jeg er av tidligere kolleger og venner,
blitt beskylt for å overdrive omfanget
av “piker, vin og sang” i finansbransjen.
Det blir for mye fokus på rus og lyssky
virksomhet påstås det. Vi kommer i ett
dårlig lys. Jeg kan forstå ønsket om
ikke å få belyst dette mer enn nødven-
dig.
Når jeg ellers har omtalt finansbran-
sjen så har det vært med bakgrunn i
min egen person og eventuelle person-
lige moralske brister. Der kan jeg van-
skelig se at det går å beskylde meg for
å overdrive.

– Jeg spør meg selv, og andre, hvordan
høyst kompetente, og ved tilfeller for-
nuftige, folk kan tro at rus, rusmidler
og rusmisbruk har et mindre omfang
og er et mindre problem i finans, enn
ellers i vårt samfunn? 

Innen samtlige statsmakter har det
gjennom årene kommet bekreftelser
på at menneskelige svakheter fore-
kommer. Vi må anta at børs og katedral
også etter hvert må innse at de ikke
slipper unna. Enn så lenge påstås det
med stø røst at det ikke er et problem
innen finans.

IKKE AKAN, MEN UT I KULDEN
– Finansbransjen er i overkant resulta-
torientert. Det arbeides ikke noe korte-
re dager der enn andre plasser, men en
aksjemegler eller finansanalytiker job-
ber ikke mye lenger enn en hvilken som
helst mellomleder med respekt for seg
selv. Ikke er sykefraværet større, men
heller ikke mye lavere.
Mannssjåvinisme og macho-oppfat-
ninger viskes ut. Kvinner er fortsatt
underrepresentert, men det er under
endring. Altså langt i fra noe hokuspo-
kus. Normale gjennomsnittlige menn
og kvinner som gjør så godt de kan.
Eneste forskjellen fra andre bransjer og
andre yrkesgrupper, er at det påstås
ikke å eksistere noen problemer med
rus, rusmidler eller rusmisbruk.

Innen politi, domstol, oljevirksomhet,
vakt- og sikkerhetsbedrifter, og til og
med blant journalister synes det å være
fornuftig å kontrollere arbeidstaker for
rusmisbruk. Gjerne ved uannonserte
tester og stikkprøvekontroll. I alle fall
ved ansettelser.

Men innen finansbransjen trengs det
ikke.

– De faglige rådene innen finansbran-
sjen er grunnleggende, og det er bety-
delige beløp i omløp. Fyll og fest uten
gode råd, går ikke i lengden. Ikke pro-
miskuøs opptreden heller.

Rusproblem er tabu. Det er ingen som
vil se. Det står så mye på spill.
Rusmistanke eller rusproblem blir feiet
under teppet. Ingen snakket om AKAN,
forklarer den tidligere investoren.

– Etter 25 år innen finansbransjen vil
jeg kunne påstå at jeg ikke var den
eneste som litt for ofte løp på do.
Verken når jeg skiftet arbeidsgiver eller
underveis i arbeidsforholdene, ble jeg
spurt om mitt forhold til rus. Hadde jeg
blitt møtt med et krav til edruelighet,
rustester og en policy i de ulike firmae-
ne på dette, hadde jeg trolig ikke vært
der jeg er i dag. Og jeg var langt i fra
alene. Vurderingsevnen min sviktet, og
jeg tapte alt jeg hadde. Det hadde ikke
vært mulig å kombinere aksjemegler og
investor-rollen med rusmisbruk hvis
risikoen for å miste jobben hadde vært
tilstede. Det var den på langtnær. Når
bransjen så tydelig uttrykker at rus-
misbruk ikke er noe problem, så vil en
ruspolicy og narkotikatester av ansatte
ikke være noe problem, spør Aunaas
retorisk.

AKSJEMEGLERE ER ALDRI SYKE
En rekke medier har i løpet av de sene-
re år foretatt undersøkelser knyttet til
temaet rusmisbruk blant ansatte og
følgende av det. Som Motgift gjorde for
ti år siden, der to svenske finansfolk
sto frem og fortalte om sitt utsveven-
de rusmisbruk på jobb, og selv sjefen
nektet på det han så ved selvsyn, da de
to genererte så store inntekter for
virksomheten at det ville være ødeleg-
gende for resultatet. Lite er forandret
fra den gang. Det kan nesten virke som
om bransjen er bevist naive.
En megler i Verdispar Securities lurte
for en tid tilbake sine mangeårige kun-
der til å kjøpe sine egne aksjer. Det

– Vurderingsevnen min sviktet, og jeg tapte alt jeg hadde.
Det hadde ikke vært mulig å kombinere aksjemegler og
investor-rollen med rusmisbruk hvis risikoen for å miste
jobben hadde vært tilstede. Det var den på langtnær.
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– Du blir ikke akkurat smart av å ruse
deg, sier Ole Aunaas, tidligere 

aksjemegler og investor. 
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kunden ikke visste var at megleren
hadde sluttet grunnet rusmisbruk. – –
Jeg brukte kokain i to og et halvt år. Og
jeg kan ikke lastes for at kunden gjorde
en dårlig research før hun investerte i
aksjer.  Jeg var partykongen i
Verdispar, forklarte den tidligere
megleren til DN. 
Den tidligere Verdispar-megleren var
gjennom hele 2007 og frem til januar
2008 sterkt avhengig av narkotika,
nærmere bestemt kokain. Leder i
Verdispar Securities, opplyste at han
beklagde dette veldig sterkt - og at det
aldri skulle ha skjedd. 

Personalkonsulenten i meglerhuset
Pareto opplyste i et intervju til NA24 at
fyll på deres arbeidsplass ikke har vært
tema så langt, og at de derfor ikke
trenger regler for bruk av rusmidler på
arbeidsplassen. 
Personalkonsulenten forklarte videre
at husets aksjemeglere stort sett aldri
er syke, uansett årsak. Men at det går
med noen champagneglass i året, inn-
rømte personalkonsulenten gjerne og
tilføyde; 

– Det blir vel så mange at de tåler det
hos oss, ler hun og tilføyer at de sikkert
ville henvist rusede ansatte til
Anonyme Alkoholikere, hvis de hadde
et større problem.
I reglene for god advokatskikk finnes
det heller ingen punkter som spesifikt
omhandler rusmidler. Advokatfor -
eningen mener at advokaten skal opp-
tre saklig og korrekt, og at dette også
omfatter alkoholbruk.

HÅND I HANSKE
– Rusmidlers positive bidrag til uthol-
denhet og arbeidskapasitet gjør det
samtidig uforståelig at rusperspektivet
ikke er inkorporert i finansmiljøet for
lenge siden. Kokain passer som hånd i
handske for finans. Når du har gått
over grensen, er det ingen vei tilbake. 
Første gangen var fantastisk.
Etterhvert kom avhengigheten. Men
det handlet ikke om hvordan det er å
slutte, men hvorfor man begynte. Min
rus hadde alltid handlet om det å være
annerledes. Jeg tok alltid den vanske-
ligste veien. Med kokain ble det meste
forandret. Jeg trengte hverken søvn
eller mat for å fungere. Trodde jeg.
Jeg savner en erkjennelse av at
rusmidler også har positive sider ved
seg. Det er derfor det er lett å bli
avhengig, mener Aunaas.

SVENSKENE LANGT FORAN
En undersøkelse viste at 70 av Sveriges
100 største bedrifter i større eller min-
dre grad foretar narkotikatesting av
sine ansatte. 
Selv om det fortsatt er mest vanlig
med testing i forbindelse med nyanset-

telser eller direkte mistanke om rus
foretar, nå hver fjerde av de 100 stør-
ste bedriftene også tilfeldige stikkprø-
vetester av sitt personale. Dette er en
dobling av denne type tester i løpet av
de tre siste årene. Det gjøres anslags-
vis 50 000 narkotikatester av svenske
ansatte i jobbsammenheng i året.
Mellom 2 og 2,5 prosent av testene slår
positivt ut på narkotika.
– Det er ingen motstand mot testingen
så lenge den gjennomføres med
omsorg, sier administrerende direktør
Susanne Nidemar i Medib AB, som sel-
ger narkotikatester og utfører test-
oppdrag i Sverige.
Største kunde er svenske Posten, med
3500 ansatte. Her blir det gjennomført
uanmeldte kontroller som omfattet
550 ansatte i året. Banker som Nordea
og SEB gjennomfører tester av sine
ansatte. I Sverige, men ikke i Norge.

HÅPLØST I NORGE
Norske bedrifter får ikke narkotikates-
te ansatte. Vaktselskapet Securitas har
tidligere forsøkt å innføre testing av
ansatte, men Datatilsynet satte foten
ned for ordningen. Mange bedrifter,
blant dem Hydro, ønsket adgang til å
gjennomføre stikkprøvekontroller av
ansatte.

– Sett fra vår side er de vurderingene
som er gjort helt håpløse. Hele vakt-
bransjen, store deler av oljebransjen og
andre deler av næringslivet har et klart
behov for å utøve slik kontroll, sier kva-
litetssjef Tore Andreassen i Securitas.

IKKE MULIG Å SI NEI
– Noen må starte, og da må alle andre
henge seg på, tror Aunaas. Han er
tydelig på at HMS, Compliance og
toppledelse har et betydelig potensiale
for å inkorporere rusperspektivet i sin
personalpolitikk. Ingen blir smarte av å
ruse seg. Hvem vil bruke en bank med
bankfunksjonærer og meglere med
avhengighetsforhold til narkotika, piller
eller alkohol. En avhengighet som går
på bekostning av vurderingsevne, sik-
kerhet og fornuftig business? En due-
dilligence på egen virksomhet med fra-
vær av fokus på rus, vil slå tilbake. Ikke
bare på den enkelte, men på hele virk-
somheten. 

– Jeg tror det vil være mye ros og hon-
nør å få ved å ta dette på alvor blant
finansinstitusjonene. De som starter en
praksis rundt dette, blir fulgt av alle
andre. Det er ikke sikkert det er kult å
være først ut, men jeg kan love at det
ikke er særlig kult å være sist.
Det skal ikke være mulig å si nei, avslut-
ter en tydelig engasjert Aunaas. En som
har vært helt på toppen. Og helt på
bunnen.
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tegn på 
misbruk 

Et misbruk er vanskelig å oppdage. 
Du kan bare ha mistanke om at noe
ikke er som det skal, men vet ikke hva. 
Her er ti tegn på at en arbeidstaker 

kan være ille ute:10 
1. SVINGER OPP OG NED I HUMØRET
Et øyeblikk er «Ola» veldig glad og det neste svært depri-
mert, eller han kan det ene øyeblikket være mentalt til
stede og fraværende det neste. Angst og rastløshet fore-
kommer også, som uberettiget sinne som kan eksplodere i
raseri. HVORFOR? Humørsvingninger er et generelt tegn på
både alkohol- og narkotikamisbruk. Det kan være absti-
nenssymptomer, eller følelser knyttet til misbruk, som
skam, skyld, inkompetanse og lignende. KAN OGSÅ VÆRE:
Krise i familien, overarbeid, dårlige kjærlighetsforhold og så
videre.

2. ER BORTE I KORTE PERIODER 
Du registrerer at «Kari» begynner å flekse og kommer
senere og senere, tar lange pauser eller rett og slett er
borte oftere. Syk på mandager begynner å bli et mønster.
HVORFOR? Misbruk resulterer ofte i søvnforstyrrelser,
mageproblemer og hodepine i tillegg. Dette betyr at perso-
nen sover lengre om morgenen og i helgene. Plutselig fra-
vær på dagen kan bety at behovet for å spille, drikke eller
bruke narkotika må tilfredstilles for en hver pris. KAN
OGSÅ VÆRE: Tegn på stressykdommer som migrene eller
smerter eller problemer på hjemmebane.

3. PRESTERER DÅRLIGERE
Kvaliteten på jobber er fallende, og ikke så god som før.
«Ola» orker mindre, bruker mindre tid, er mindre produktiv.
HVORFOR? «Ola» har kun misbruket i hodet. Føler seg ikke
bra, sover for lite, har dårlig utholdenhet. Og er han online-
spiller, så går tiden foran pc’en til dette. KAN OGSÅ VÆRE:
Signalet på høy arbeidsbelastning. Begynner å bli utbrent.

4. MISTER INTERESSEN
Du merker et gradvis tap av konsentrasjon. «Ola» virker
helt likegyldig til sine oppgaver og resultater. Han synes
ikke å bry seg lenger. HVORFOR? Stoffet eller gambling tar
oppmerksomheten. Alt annet er sekundært. Med dette føl-
ger trøtthet og sviktende helse. KAN OGSÅ VÆRE: Har
gjort det samme for lenge, trenger nye oppgaver og ny
inspirasjon.

5. TREKKER SEG UNNA
«Ola» snakker ikke med kollegaer på samme måte, ikke
snakker han i kaffepausene. Han går hjem etter møter og
sammenkomster. HVORFOR? Redselen for at folk rundt
ham skal merke det, så trekker han seg tilbake. Følelsen av
skam. Lengselen etter å spille, drikke eller bruke narkotika
bidrar også. Samvær med venner blir mindre viktig. KAN
OGSÅ VÆRE: Sorg etter å ha mistet en nær person, eller
samlivsbrudd.

6. JUGER OG SMÅTRIKSER
«Ola» og «Kari» holder seg ikke lenger til sannheten. Det
kan være mange bortforklaringer og unnskyldninger på
årsakene til fraværet, at kontordøren er lukket, og de

mange plutselige utbruddene. HVORFOR? Det gjelder å
avlede omverdenens nysgjerrighet og mistenksomhet. «Jeg
har ikke noe problem" er det vanlige mantra som gjentas
for å slippe å se seg selv. Løgnene og manipulasjonene er
nødvendig for å fortsette. Han eller hun kan ikke holde
orden på hva som er sagt, og gir ofte forklaringer som vir-
ker urimelige i sin helhet. KAN OGSÅ VÆRE: En personlig-
hetsforandring, som følge av noen form for sykdom.

7. HAR UOVERSIKTLIG ØKONOMI 
«Ola» ber om forskudd på lønn, låner penger av kolleger
eller tilbyr å selge sine ting, som stereoanlegg eller en TV til
en lav pris. HVORFOR? Dette kan signalisere at vedkom-
mende er blitt avhengig av gambling. Penger er livsviktig å
ha i jakten på storgevinsten. Alle typer misbruk koster. Før
eller senere raser økonomien sammen. Tyveri vil da være
en siste utvei for å fortsette. KAN OGSÅ VÆRE: Økonomien
i familien er nedkjørt på grunn av for eksempel for høy grad
av gjeld.

8. ER UNORMALT TRØTT
Det er merkbart at «Kari» ikke er i form. Hun synes fravæ-
rende, gjesper, er egentlig ikke i form til å snakke og jobber
saktere. HVORFOR?: Misbruk ødelegger søvnen på mange
måter. Bekymring og angst over situasjonen man har hav-
net i er også vanlig. Vaner med å sitte for lenge på nettsi-
der med pokerspill snur dagen opp ned. Å sove føles ikke
som nødvendig. KAN OGSÅ VÆRE: Overarbeid, mangel på
motivasjon, problemer hjemme, sorg eller 
sykdom.

9. LEGGER MØTER PÅ STEDER HVOR
DU KAN SPILLE OG DRIKKE
I dag er det greit å møtes profesjonelt på et kasino eller
arrangere en roulettecup i baren på puben. Ingen hever et
øyebryn. Arbeid – ja, men du må ha det gøy også! HVOR-
FOR? Gambling- og narkotikaavhengige er trukket til slike
miljøer. Og kan man kombinere jobb med begjær så merkes
det jo ikke. Men det legges merke til dersom personen blir
sittende for lenge ved spillebordet eller viser seg i baren
hele tiden. KAN OGSÅ VÆRE: En tilfeldig følelse av spen-
ning og lyst til å feste og prøve lykken i spill.

10. ER TRIST OG DEPRIMERT 
«Kari» ser trist ut og ler sjelden. Kroppen synker sammen.
Alt går tregere, konsentrasjonen svekkes. Det merkes på
folk når livsgnisten går på sparebluss. HVORFOR? Skuffelse
og fortvilelse over tapt fortjeneste. Når det gjelder misbruk
av alkohol og narkotika endres hjernens funksjon og vurde-
ringsevne slik at du blir nedstemt og får angst som kan slå
ut i depresjon.
KAN OGSÅ VÆRE: Tegn på utbrenthet, vanntrivsel, mob-
bing og slikt som personen selv ikke har kontroll over. En
«normal» depresjon som kommer av årstidsendringer, ster-
ke opplevelser som dødsfall, skilsmisse, livskriser.



28 MOTGIFT  3B-2013

NARKOTIKAKUNNSKAP

CANNABIS 
– HASJIS OG MARIHUANA
Cannabis er det mest brukte narkotis-
ke stoffet i Norge. Det kommer fra en
en plante ved navn Cannabis Sativa og
den vanligste inntaksmåten er at det
blandes med tobakk og røykes. Det gir
fra seg en markant søtlig lukt og den
innhalerte røyken dras raskt ned i
lungene for å bli så lenge så mulig før
den blåses ut. Det kan ikke løses i
vann, men kan tilsettes ulike matvarer
og spises. Brukeren får som oftest økt
puls, rødhet i øynene, tørr munn, samt
økt matlyst. Rusen kan gjøre brukeren
avslappet og pratsom, og forsterker
ofte sansene, spesielt inntrykk av far-
ger, smak og musikk. Man kan oppleve
seg selv om mer åpen og sosial, med
hyppige latteranfall. Rusen svekker
den kritiske sansen, og brukeren kan
ofte oppføre seg ”fjollete”. Cannabis
gir både dempende og svakt hallusino-
gene symptomer, noe som innebærer
endret virkelighetsoppfatning.

AMFETAMIN
Amfetamin og metamfetamin er i lik-
het med blant annet kokain og ecstasy
sentralstimulerende stoffer.
Amfetamin og metamfetamin kan inn-
tas gjennom munnen som tabletter,
pulver eller oppløst i væske, injiseres,
røykes eller sniffes. Dersom amfeta-
min tas intravenøst eller ved sniffing,
inntrer de akutte virkningene både
kraftigere og raskere enn dersom
stoffet inntas i samme dose gjennom
munnen. Virkninger:
• Amfetaminrus kjennetegnes av
hevet stemningsleie og økt psykomo-
torisk tempo. Vanlige symptomer og
funn er høy selvfølelse, pratsomhet,

rastløshet, nervøsitet, svimmelhet og
våkenhet/mangel på søvn.
• Virkninger som økt sjansetaking,
redusert evne til å konsentrere seg
om flere oppgaver samtidig og nedsatt
kritisk sans innebærer økt risiko for
alvorlige ulykker, for eksempel i trafik-
ken.
• Det sees økt puls, blodtrykk, ånded-
rett og temperatur. Pupillene blir ofte
store.
• Amfetamin misbrukes ofte periode-
vis med intensiv bruk av hyppig gjen-
tatte doser flere dager i strekk. En slik
periode innebærer vanligvis svært lite
søvn og matinntak. Ytterligere inntak
av amfetamin vil til slutt ikke gi merk-
bare effekter, og det vil følge en fase
preget av utmattelse og stort søvnbe-
hov. I denne fasen kan det oppstå
depresjon og/eller forvirring, eventu-
elt paranoid psykose (skremmende
vrangforestillinger om å være for-
fulgt).

XTC
Ecstasy kan klassifiseres som både
stimulerende og hallusinogent. Rusen
kan ligne den som framkalles av amfe-
tamin og LSD. Det spises stort sett i
fargerik tablettform som er preget
med en logo, og forbindes ofte med
utelivskulturen. Personen trekker seg
ofte vekk og blir selvsentrert og omgi-
velser som blant annet lys og lyd blir
forsterket. Man kan også føle seg
utenfor sin egen kropp, kjenne seg
som i en trance og oppleve tankeflukt.
Vrangforestillinger, angst og panikk
kan også fremkalles. Store pupiller,
skjelvinger, gåsehud og unormal svet-
ting er vanlig. 

GHB
GHB kan være svært farlig å innta,
fordi det er liten forskjell mellom
doser som gir rus og doser som fører
til bevisstløshet og død. GHB kan fore-
komme som en fargeløs, luktfri væske
med salt smak, men finnes også som
pulver og i kapsler. GHB doseres van-
ligvis i bruskorker og drikkes, men kan
også settes intravenøst. GHB skal ha
blitt gitt til personer som har vært
utsatt for seksuelle overgrep, og
betegnes derfor ”date rape drug”. GHB
brukes i kroppsbyggermiljøer for å øke
muskelmassen. GHB er et dempende
stoff med virkninger som likner alko-
hol. GHB kan fremkalle rus hvor bru-
keren føler seg oppstemt. Rusen inn-
trer gjerne i løpet av 15-30 minutter.
Inntak av GHB kan også føre til svim-
melhet, hodepine, oppkast, muskel-
svakhet, forvirring, kritikkløshet og
trøtthet. I mer alvorlige tilfeller kan
det inntre vrangforestillinger, kram-
per, hemmet pust og bevisstløshet.
Karakteristisk for personer som er
bevisstløse som følge av GHB inntak,
er at de etter kort tid plutselig våkner
opp. Dette kan forklares med at GHB
skilles raskt ut fra kroppen. Jørgen
har bruskorkbilde

DOPING
Doping er en rekke ulike stoffer med
svært forskjellig virkning. Kanskje er
det mest kjente anabole steroider,
hvor man tilstreber seg en stor mus-
kelmasse. Bruken kan føre til økt
aggresjon, vold og psykiske plager
som irritabilitet, hyperaktivitet, søvn-
forstyrrelser, forfølgelsestanker, psy-
koser og depresjoner. Dette, samt
fysiske ting som rask vektøkning, kvi-

MARIHUANA

KORT OM NARKOTIKA
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ser og økt interesse for trening og
kosthold kan være indikasjoner på
bruk av doping.

KOKAIN
Kokain er et kraftig sentralstimuleren-
de stoff i likhet med for eksempel
amfetamin. Røyking, injisering og snif-
fing av sterke kokainforbindelser gir
hurtig og kraftig rus, med stor fare for
avhengighetsutvikling. Virkningen av
kokain avhenger av inntaksmåte,
mengde og brukerens tidligere erfa-
ringer med stoffet. Kokainrusen er
intens, men kortvarig, vanligvis 15-60
min. Små doser føles behagelig, gir en
følelse av å være ovenpå og ha økt
energi. Sult- og søvnbehov undertryk-
kes. Pupillene utvider seg. Hvis man
øker dosene, får brukeren forsterket
disse positive ruseffektene. Det er
dette som gjør kokain til et populært
rusmiddel.
Kokain har også effekter som opple-
ves som negative. Atferden kan bli
bisarr og voldelig. 
De psykiske virkningene kommer først
og fremst ved høyere doser; under
rusen kan man få angstanfall og bli
irritabel. I sjeldne tilfeller kan man få
hallusinasjoner og vrangforestillinger. 
Ved gjentatt bruk kan man også opp-
leve psykiske bivirkninger i kjølvannet
av rusen: Søvnløshet, angst, hyperak-
tivitet og irritabilitet. brukere kan bli
voldelige, og man kan få kraftige anfall
med panikkangst eller paranoide psy-
koser (vrangforestillinger om at man
er forfulgt).

Tegn på regelmessig bruk er skjelving-
er, rennende nese og eksem ved nese-
borene. Det kan oppstå hull i neseskil-

leveggen. Menn som bruker kokain
regelmessig, kan utvikle impotens. 

SYNTETISK
Syntetiske cannabinoider - såkalte
«designerdop» eller «legal highs», har
fått mye oppmerksomhet de siste
årene. Det ble først solgt under nav-
net “Spice”. Rusmidlene er kjemisk
produsert og kan gi en langt kraftigere
ruseffekt enn vanlig cannabis. Det
finst mange variantar av syntetiske
cannabinoider. Syntetiske cannabinoi-
der og katinoner er to hovedgrupper
av slike stoffer. De syntetiske cannab-
inoidene har effekter som ligner på
effektene av cannabis (hasj), mens
effektene av de syntetiske katinonene
minner om virkningen av khat. 
Syntetiske cannabinoider og katinoner
er svært potente rusmidler, og det
foreligger flere publiserte studier på
alvorlige forgiftninger og dødsfall
knyttet til disse stoffene.
Stoffet selges vanligvis på internet i
pulverform og inntaksmåten er røy-
king. Men inntak kan òg skje ved snif-
fing eller ved å spise blandingen.
Inntak av slike stoff kan medføre tap
av bevissthet, kramper, angst, akutte
psykoser og forverring av tidligere
stabil psykisk sykdom. 
Det  ser ut til å være større risiko for
psykose i samband med syntetiske
cannabinoider enn ved bruk av canna-
bis. Brukere oppgir at syntetiske can-
nabinoider har en sterk cannabislig-
nende effekt og at det er både positiv
og negativ rus. Positiv rusopplevelse
kan omfatte en følelse av å være
“høy”, økt  appetitt, økt energi, van-
sker  med å kontrollere latter og en
følelse  av å være fokusert. En negativ

rusopplevelse kan innebære at en blir
trøtt og sløv, får vanskeligheter med
hukommelsen, hjertebank, nervøsitet,
paranoia, svimmelhet, hallusinasjoner
og kvalme/oppkast.

HEROIN
Opioidene er utvunnet fra opiumsval-
muen eller kunstig framstilt i laborato-
rier. 
Illegale opioider, f.eks. gateheroin,
sprøytes inn i blodåren etter at det er
oppløst i en væske, men det kan også
røykes eller sniffes. Opium røykes
eller spises. 
Videre kan virkninger som nedsatt
evne til selvkritikk, likegyldighet og
følelse av virkelighetsflukt være mer
eller mindre framtredende. Noen blir
mer rastløse, men andre blir trøtte.
Kvalme, vannlatingsbesvær, forstop-
pelse, kløe og munntørrhet er vanlig.
Pupillene blir små. 

KHAT
Khat er blader fra khattreet og inne-
holder amfetaminliknende stoffer.
Khat blir ofte brukt rituelt og i sosiale
sammenhenger av menn fra Øst-
Afrika og Jemen. Det tygges oftest
over tre-fire timer. Virkningen er høy-
est to timer etter at en har begynt å
tygge. 
I tillegg til virkningen på hjernen påvir-
ker khat også kroppen for øvrig, og gir
blodsprengte øyne, hjertebank, økt
blodtrykk, store pupiller og stirrende
blikk - avhengig av hvor mye khat man
har tygd.

KOKAIN



w w w . n n p f . n o eller w w w . b r y d e g . n o  

facebook.com/nnpf.no

Narkotika er en trussel for arbeidsmiljøet og sikkerheten i
alle typer bedrifter. På stadig nye arenaer er narkotika -
misbruk blitt akseptert og dette gir bedriftslederne en stor
utfordring som krever både kompetanse og handling. 

«Det er meget dårlig kunnskap og beredskap i næringslivet om narkotika -
problenter. Naivitet og unngåelse av konfrontasjoner er kjennetegn på

 hvordan narkotikantisbruk blir taklet av ledelsen.» 
Fredrik, sivilokonom og tidligere misbruker av kokain

Behovet for kunnskap om rusmisbruk og arbeidsteknikker for
å oppdage om en person er påvirket av et rusmiddel, blir mer

og mer nødvendig for de fleste yrkesgrupper. Enten det er av
sikkerheten i bedriften, arbeidsresultat, trivsel på arbeid-
splassen eller at bedriften ønsker å gi et signal til sine ansat-
te om at rus og rusproblematikk tas alvorlig. 
Noe av det viktigste en bedrift og voksne mennesker kan
gjøre for å vare med å forebygge og ta ansvar, er å tilegne
seg kunnskap om narkotikaproblemet. 

«For å kunne hjelpe må du ha kunnskap. For å få kunnskap
må du vite hva du skal se etter… »

Tegn og symptomer 
på misbruk av narkotika eller andre rusmidler 

Norsk Narkotikapolitiforening 
Norsk Narkotikapolitiforening (NNPF) er en landsomfattende forening som består av ca 2.700 medlemmer fra politiet, 

påtalemyndigheten, tollvesenet, fengseisvesenet og forsvaret, som har narkotikaproblematikk som sitt interesseområde. 

Norsk Narkotikapolitiforening arrangerer 2 dagers kurs i:  
«TEGN OG SYMPTOMER PÅ MISBRUK AV NARKOTIKA ELLER ANDRE RUSMIDLER» 

For mer informasjon og kursbestilling kontakt vår kurskoordinator 
Kjell Johnny Eftedal på tlf. 95441926 eller send mail til kurs@nnpf.no

Tema på kurset er: 
� Rusmiddelsituasjonen for og nå 
� Norsk narkotikapolitikk 
� Legaliseringsbevegelsen 
� Hva påvirker menneskets beslutningsprosess? 
� Betyr det noe at bedriften har ansatte som bruker 

narkotika. Hva med de pårørende som er ansatt i 
bedriften, tenker vi på dem? 

� Hva kan vi gjøre med dagens situasjon? 
� Fysiologi Indikasjonstester(pupillstørrelse, pupillens 

reaksjon på lys, nystagmus, manglende evne til å se i 
kryss, puls, tids- og balansekontroll) 

� Stoffkunnskap 
� Inntaksmåter 
� Praktisk bruk av narkotika 
� Kombinasjonseffekter 
� Praktisk bruk av arbeidsteknikken 

Etter kurset skal deltakeme kunne se om en person er ruset
og hva personen er ruset på. 

Kursene har et høyt faglig nivå og gjennomføres av våre
instuktører med den beste kompetansen som finnes i landet
på området. Kursene er intensive, meget lærerike og nyttige. 

NNPF har lang og god erfaring med å holde kurs om dette
temaet. 
Det utstedes kompetansebevis etter endt kurs. 

Sagt om kurs fra NNPF:

«Det beste kurset jeg har deltatt på» 
inspektør, Videregående skole

«Jeg trodde jeg kunne mye om rus, men forstod raskt at jeg
hadde mye å lære»
mangeårig leder av en ungdomsinstitusjon

«Jeg møter og snakker med ungdommen på en annen måte
nå, vi snakker litt samme språket»
sosiallærer på ungdomsskole

«Vi skal ta en runde med kollegaene våre, også legene»
ansatte på legevakta

- et kurs fra Norsk Narkotikapolitiforening
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