
Alkohol og rusmiddel politik
Vi ønsker en høj sikkerhedsmæssig standard, og som risikovirksomhed har vi et ekstra stort ansvar over for 
medarbejdere, samarbejdspartnere og samfundet i øvrigt. Vores arbejde skal foregå i et miljø, hvor vores 
handleevne under ingen omstændigheder er svækket. 

Al indtagelse af alkohol eller andre rusmidler i arbejdstiden og på arbejdspladsen er forbudt. Fremmøde i 
påvirket tilstand, er ligeledes forbudt. 

I FORBINDELSE MED HJEMMETID PÅ VAGT/BAGVAGT

Ved behov for at stille på arbejde, forventes medarbejder at være i stand til at kunne overholde almindelig 
lovgivning, samt inden for rimelig tid, kan stille til arbejde uden at være påvirket.

TEST VED BEGRUNDET MISTANKE

Ved mistanke om påvirket tilstand og/eller indtagelse af alkohol eller andre rusmidler, vil medarbejderen 
kunne blive bedt om, at afgive en alkoholtest og/eller Multi narkotest.

Alkoholmeter opbevares på kontoret hos Jutlandia Terminal A/S i skranken og skabet med kontorartikler. Her 
forefindes ligeledes Multi Narkotest, som kan udføres ved spyt test eller urinprøve.

Som kontrolforanstaltning kan ansatte ved Jutlandia Terminal A/S og Lauritzen fra og med maj 2019, forvente 
at blive bedt om at deltage i tilfældige test. Dette for at støtte op om driften og for at fremme et sikkert arbe-
jdsmiljø, samt sikre efterlevelse af interne såvel som eksterne politikker og procedurer. 
 
Test som kontrolforanstaltning kan udføres af et ekstern firma og/eller enkelt person; Godkendt testmetode 
vælges af pågældende firma, som er udpeget til at udføre test.    
 
Blodprøvetagning kan anvendes som et tilbud til den ansatte, hvis der er en oplevelse af at alkoholtesten kan 
være falsk-positiv. Der kan dog gå noget tid før endelig svar foreligger. Blodprøve foretages på Sydvestjysk 
Sygehus og skal altid foretages på frivillig basis, hvorfor den ansatte og ledelsesrepræsentant skriver under 
på dette inden blodprøve. Udgift til lægehonorar samt analyse betales selvsagt af virksomheden.

TEST, SOM KONTROLFORANSTALTNING

POSITIVE TEST

Brud på alkohol- og rusmiddel politikken, en positiv test, vil få ansættelsesretlige konsekvenser, så som 
påtale, advarsel, hjemsendelse, afskedigelse eller bortvisning.  
 
Se skema nedenfor, vedrørende alkohol



Promille Første gang Anden gang
Under 0,5 Skriftlig advarsel samt risiko for 

hjemsendelse afhængig af opgaven 
man bestrider

Bortvidning

Over 0,5 Bortvisning Ikke relevant

ALKOHOL ELLER MISBRUGPROBLEMER

Hvis en ansat har erkendt et alkohol- eller misbrugsproblem, er virksomheden - efter konkret vurdering - 
indstillet på at indgå en kontrakt om gennemførelse af et behandlingsforløb. Hvis den ansatte bryder 
kontrakten må han/hun forvente, at det får ansættelsesretlige konsekvenser.

OPBEVARING AF TESTRESULTATER

Testresultater vil blive opbevaret fortroligt, under den enkelte medarbejderes personalesag. Testresultaterne 
slettes i overensstemmelse med virksomhedens generelle politik.

Alkoholpolitikken kan fraviges ved festlige lejligheder eller andet, med accept fra ledelsen.

UNDTAGELSE

Ønsker den ansatte, uagtet om han/hun er tilfældig udvalgt eller udvalgt på baggrund af begrundet mistanke, 
ikke at deltage, vil dette blive sidestillet med en positiv test, over 0,5. 


