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Riktlinjer för studenter vid Högskolan i Halmstad gällande droger 
Utbildningsnämnden ställer sig bakom dokumentet vid sammanträde 041216/050105. 
 
 
1. Bakgrund och definitioner 
Högskolan i Halmstad anser att det är viktigt att alla, anställda såväl som studenter, känner till 
Riktlinjer gällande droger. Det är samtidigt viktigt att det finns fastlagda rutiner och 
åtgärdsprogram i denna fråga, så att problem kan åtgärdas när de uppkommer.   
 
Högskolans arbetsmiljöpolicy anger bl. a. att alla anställda och studenter skall ha rätt till en sund 
och säker arbetsmiljö och att arbetsmiljöarbetet aktivt skall bedrivas så att ohälsa förebyggs. 
 
Med droger menas i Riktlinjer gällande droger, alla ämnen som den svenska lagstiftningen 
betecknar som narkotika samt dopingpreparat till exempel läkemedel eller hälsofarliga varor 
med beroendeframkallande egenskaper1.  
 
Riktlinjer gällande droger behandlar såväl narkotika, som definieras enligt ovan, som alkohol 
och tobak. Hädanefter förkortas alkohol, narkotika och tobak med ANT.    
 
 
2. Mål 
Regeringen har tagit fram en Nationell handlingsplan mot droger2. Målet med den nationella 
handlingsplanen är att förhindra att människor fastnar i drogberoende. Detta mål skall uppnås 
genom att tillgången på droger begränsas och att de individer som behöver hjälp och stöd för att 
bli fria från beroende skall få tillgång till rätt hjälp.  
 
På lång sikt är Högskolan i Halmstads mål att skapa en helt alkohol-, rök- och drogfri miljö där 
samtliga studenter, lärare och övrig personal medvetet arbetar för att uppnå detta. Riktlinjerna 
skall finnas tillgängliga för alla studenter och personal vid Högskolan i Halmstad.  
 
På kort sikt är målet att öka kunskapen samt att genom samverkan förebygga, minska och 
förhindra droganvändandet och därigenom skapa förutsättningar för hälsosamma levnadsvanor i 
fråga om ANT bland samtliga studenter vid Högskolan i Halmstad. Studenter med 
missbruksproblem skall erbjudas råd, hjälp och stöd.  
 
 
3. Ansvar och organisation  
Alla anställda och studenter har ett gemensamt ansvar för att se till att arbetsmiljön är bra och att 
alkohol och droger inte missbrukas på Högskolan i Halmstad. Högskolans ansvar är att ge hjälp 
till studenter som har problem med ANT. 
 
Det är viktigt att Högskolan i Halmstad även tar ansvar i fråga om att skapa förutsättningar bra 
arbetsmiljö för studenter. Detta genom att exempelvis satsa på en väl fungerande 
undervisningsplanering och samarbete mellan alla parter inom högskolan. 
 
Viktigt är även att personer med missbruksproblem så tidigt som möjligt får hjälp och det är 
därför allas ansvar att uppmärksamma tecken på problem. All personal och alla studenter 
ansvarar tillsammans med Studenthälsan för att lämpliga hjälpåtgärder erbjuds. För översyn av 
Riktlinjerna ansvarar Utbildningsnämnden. Det yttersta ansvaret för arbetet ligger hos rektor. 

                                                 

1 Se vidare i Narkotikalagen nedan. 
2 Faktablad, Socialdepartementet, Nummer 1 januari 2002 
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4. Författningsstöd och övriga styrdokument3 
Narkotikastrafflagen 1968:64 
1 § Den som olovligen 
   1. överlåter narkotika, 
   2. framställer narkotika som är avsedd för missbruk, 
   3. förvärvar narkotika i överlåtelsesyfte, 
   4. anskaffar, bearbetar, förpackar, transporterar, förvarar eller tar annan sådan befattning med narkotika som inte är 
avsedd för eget bruk, 
   5. bjuder ut narkotika till försäljning, förvarar eller befordrar vederlag för narkotika, förmedlar kontakter mellan 
säljare och köpare eller företar någon annan sådan åtgärd, om förfarandet är ägnat att främja narkotikahandel, eller 
   6. innehar, brukar eller tar annan befattning med narkotika 
   döms, om gärningen sker uppsåtligen, för narkotikabrott till fängelse i högst tre år. 
Bestämmelser om straff för olovlig införsel och utförsel av narkotika och olovlig befattning i vissa fall med narkotika 
finns i lagen (2000:1225) om straff för smuggling.  
 
Tobakslag 1993:581 
1 § På grund av de hälsorisker och olägenheter som är förbundna med bruk av tobak meddelas i denna lag 
bestämmelser om  
- begränsning av rökning i vissa lokaler och utrymmen samt på vissa områden utomhus, 
- rökfri arbetsmiljö, (...) 
 
8 § I andra fall (...)svarar arbetsgivaren för att en arbetstagare inte mot sin vilja utsätts för tobaksrök i den arbetslokal 
eller det liknande utrymme där arbetstagaren är verksam.  
 
Högskolelag 1992:1434 
Kap 4 
6 § Regeringen får meddela föreskrifter om att en student tills vidare skall avskiljas från utbildningen i fall då 
studenten 
1. lider av psykisk störning, 
2. missbrukar alkohol eller narkotika, eller 
3. har gjort sig skyldig till allvarlig brottslighet. 
Som ytterligare förutsättning för ett avskiljande gäller att det, till följd av något sådant förhållande som avses i första 
stycket 1--3, bedöms föreligga en påtaglig risk att studenten kan komma att skada annan person eller värdefull 
egendom under utbildningen. 
 
Högskoleförordningen 1993:100 
10 kap.  
1 § Disciplinära åtgärder får vidtas mot studenter som (...) stör eller hindrar undervisning, prov eller annan verksamhet 
inom ramen för utbildningen vid högskolan, stör verksamheten vid högskolans bibliotek eller annan särskild inrättning 
inom högskolan. 
 
Förordning om avskiljande av studenter från högskoleutbildning 1987:915 
Förutsättningar för avskiljande 
1 § En student i högskoleutbildning får avskiljas från utbildning inom  universitet eller högskola under de villkor som 
anges i 4 kap. 6 § Högskolelagen (1992:1434). 
 
Frågor om avskiljande prövas av Högskolans avskiljandenämnd. Nämnden tar upp sådana frågor endast efter skriftlig 
anmälan från rektor för ett  universitet eller en högskola eller den som rektor har utsett.  
 
Verkan av ett avskiljande 
2 § Ett beslut om avskiljande skall alltid innebära att studenten tills vidare inte får fortsätta den pågående utbildningen.  
Om inte avskiljandenämnden förordnar annat, skall ett beslut om avskiljande också innebära att studenten tills vidare 
inte får antas till annan utbildning av samma slag.  
 
Ett beslut om avskiljande kan även innehålla förordnande att studenten tills vidare inte får antas till någon annan 
högskoleutbildning. 
 
13 § Om det finns grundad anledning anta att en student bör avskiljas 
från högskoleutbildning får nämnden vid behov anmoda den studenten att låta undersöka sig av den läkare som 
anvisas honom.  
 
Har nämnden anmodat studenten att läkarundersöka sig, får nämnden besluta att studenten skall avskiljas från 
utbildningen i avvaktan på att ärendet slutligt kan avgöras.   

                                                 

3 Se vidare i Rixlex http://www.riksdagen.se/debatt/sfst/index.asp  

http://www.riksdagen.se/debatt/sfst/index.asp
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Läs även vidare i Högskolan i Halmstads övriga styrdokument 
Program för systematiskt arbetsmiljöarbete 
Drogpolicy för personal vid Högskolan i Halmstad  
Ordning för disciplinärenden och avskiljande vid Högskolan i Halmstad  
 
 
5. Uppföljning 
En uppföljning av arbetet med Drogförebyggande åtgärder skall ske årligen. En uppföljning och 
översyn av Riktlinjerna skall göras minst vartannat år. Utbildningsnämnden ansvarar för att 
översynen görs. 
 
 
 
 

http://dokumentarkiv.hh.se/hh_files/9EA6F4FBDB7C4448.pdf
http://dokumentarkiv.hh.se/hh_files/931AD1FB76414456.pdf
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Bilaga 1 
 
Handlingsplan och åtgärder  
På Högskolan i Halmstad tillåts inte nyttjande, innehav, försäljning eller annan illegal 
distribution av alkohol, droger och narkotika. Vid misstanke därom skall vederbörande avvisas 
av anställd personal, vakt eller student i samråd med lärare eller annan personal. All försäljning 
eller överlåtelse av narkotika på Högskolans område skall omgående rapporteras till 
polismyndigheten.  
 
 
Handlingsplan 
Det accepteras inte att någon är påverkad av alkohol eller andra droger på Högskolan i 
Halmstad, i samband med aktiviteter arrangerade av högskolan eller på inom utbildningen 
anordnad praktik. 

o En student som är påverkad på Högskolan skall alltid avvisas därifrån om 
hälsotillståndet tillåter detta. 

o Högskolan ansvarar för att personen kommer hem under betryggande former. 
o Studenthälsan skall informeras innan avvisandet sker eller snarast möjligt i efterhand. 
o Möjlighet finns för studenten att på eget initiativ utföra alkotest eller urinprov.  
o För varje sådan student görs genast en undersökning samt upprättas en handlingsplan. 

Detta ombesörjs av studenthälsan eventuellt i samarbete med missbruksvården. 
 
Alla ärenden som rör alkohol- eller drogproblem skall handläggas med iakttagande av de regler 
som gäller för sekretess.  
 
 
Åtgärder för förebyggande arbete, information samt uppföljning  
 
Åtgärd  Syfte Aktörer och ansvariga  Tid 

Tydlig information om HHs 
riktlinjer på hemsida  

Nå ut med information till alla 
studenter vid HH. Informationsavdelningen Kontinuerligt 

Information i Nollningen Nå ut med information till alla nya 
studenter vid HH. 

Studentkåren i samarbete med 
Studenthälsan 1 gång/år 

Information till personal och 
studenter rörande handlings-
planen  

All personal och alla studenter 
skall ha kunskap om handlings-
planen 

Studenthälsan Kontinuerligt 

Rökavvänjningskurser  Hjälpa studenter att bli rökfria Studenthälsan Kontinuerligt 

Utbildning av chefer, personal 
och studenter  

Upptäcka och förebygga alkohol- 
och/eller drogproblem Studenthälsan 1 gång/år 

Uppföljning och dokumentation 
av vidtagna åtgärder Kvalitetssäkring Ansvarig för genomförande av 

åtgärden 
Vid projektets 
slut 

Uppföljning av insatser 
Enskilda undersökningar och 
projekt med olika syfte och  
inriktningar.  

Exempelvis C-uppsatser i 
lämpliga ämnen, eller projekt 
inom kursen Socialt 
utvecklingsarbete 

I samb. med 
uppföljningar, 
minst vart-
annat år 

Uppföljning av Riktlinjer Riktlinjerna skall utvärderas och 
utvecklas kontinuerligt Utbildningsnämnden  Vartannat år 

Vid representation och 
arrangemang skall alternativ till 
alkoholhaltiga drycker finnas i 
tillfredsställande utsträckning. 

Minskning av alkoholintag hos 
studenter. Främjande av 
användning av icke-
alkoholhaltiga drycker vid 
Högskolan i Halmstad  

Högskolan i Halmstad i 
samarbete med HSk. Kontinuerligt 

Utbildning av engagerade 
studenter i ANT inför 
Nollningen 

Främja ett ansvarsfullt 
alkoholintag 

Studenthälsan i samarbete med 
HSk 1 gång/år 
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          Bilaga 2 
 
 
Hit kan du vända dig 
Om du misstänker att någon i din omgivning nyttjar droger, om du behöver stöd, råd eller hjälp 
för eget eller någon annans drogproblem, eller om du har frågor om vad du kan göra, kan du 
kontakta någon av följande organisationer. Studenthälsan är till för att ge dig råd och stöd om 
hur just du kan hjälpa bäst. 
 
Studenthälsan Högskolan i Halmstad     035-16 77 00    
Althea eller Althea ungdom     035-13 82 40 
Psykiatriska öppenvårdsmottagningen    035-13 16 36  
Psykiatriska akutmottagningen     035-13 10 00 
AA (Anonyma alkoholister) och NA (Anonyma narkomaner)  035-13 00 65  
Polisen         035-17 10 00   
Socialförvaltningen Halmstad kommun     035-13 78 00  
 
Vill du veta mer?  
 
Mer information finns på Studenthälsans hemsida: 
http://www.hh.se/net/Hem/Om+H%f6gskolan/Organisation/F%f6rvaltning/Studenth%e4lsan 
 

http://www.hh.se/net/Hem/Om+H%f6gskolan/Organisation/F%f6rvaltning/Studenth%e4lsan

