Välkommen till vårens nätverksträff och utbildningsdag om


Vattenfalls praktiska erfarenheter av drogtester (förmiddag)
I samarbete med Drugtest Scandinavia och Previa företagshälsovård har Vattenfall under
2016 bytt testmetod, från urin till hårtest, vid extern nyrekrytering. Du som deltagare får ta
del av deras erfarenheter från arbetet, råd inom området samt det senaste kunskapsläget.



Föreläsning varvad med gruppsamtal och diskussioner (eftermiddag)
”Lådviner, nätdroger och samma gamla hasch”- en föreläsning om hur man förebygger,
upptäcker och åtgärdar missbruk och beroende på jobbet med Dahl & Dahl preventions- och
beroendecenter.
Har du någon gång tänkt: - Vad gör jag när jag har en stark oro för en medarbetare, men inga
bevis, för att en medarbetare dricker för mycket?

Målgrupp: Utbildningen riktar sig till dig som hanterar frågor kring alkohol och droger i ditt arbete
samt är intresserad av den allmänna utvecklingen på området.
Din funktion kan exempelvis vara HR-stöd, chef, skyddsombud, facklig representant, HMS.

Plats: Vattenfall, Arenastaden i Stockholm
Adressen är Evenemangsgatan 13 i Solna. (Ett par minuters promenad förbi Mall of Scandinavia från
pendeltågstationen i Solna).
Datum:
Tid:
Kostnad:

Torsdag 16 mars 2017
09.00–16.00 (start med kaffe)
2000 kr exkl moms - lunch samt för- och eftermiddagsfika ingår.

Anmälan: Maila till resurscentrum@ebrid.org (ange namn, tfn.nummer, mail- och fakturaadress och
ev. beställning/referens). OBS! Begränsat antal deltagare.
Sista anmälningsdag: 17 februari (anmälan är bindande men platsen kan överlåtas till annan person)
Välkommen!
EBRID - Resurscentrum i samarbete med Vattenfall

EBRID - Energibranschens Resurscentrum i alkohol- och drogfrågor har till uppgift att bistå branschen med
omvärldsbevakning, utbildning, rådgivning och metodutveckling i alkohol- och drogfrågor.

Utbildare är:
Per Björklöv
Drugtest Scandinavia
Per är ordförande för ” International
forum for drug and alcohol testing
(IFDAT). IFDAT är ett internationellt
nätverk som jobbar med utveckling
av drogtester över hela världen.
Dessutom sitter Per med i den
kommitté inom European Workplace
Drug Testing Society (EWDTS.org)
som ger ut de riktlinjer som Swedac
ackrediterar laboratorier efter.
Mellan åren 1992 och 2004 arbetade
Per på Karolinska
Universitetssjukhuset i Huddinge
med drogtester och doping.

Allt om hårtester:
 Vilka fördelar- och nackdelar finns?
 Hur länge kan man spåra intag?
 Vilka substanser kan man se?
 Hur går själva provtagningen till?
 Vad kostar det?

Markus Timosaari
Drugtest Scandinavia
Markus Timosaari jobbar på
DrugtestScandinavia AB och är
huvudansvarig bl.a. för
Luftfartsverkets, Avarn Securitys
(G4S), MTRs (Tunnelbana) och E.ONs
drogtester.
Markus har även ansvar för
DrugtestScandinavias internationella
kunder i hela Europa.
DrugtestScandinavia är ett företag
som sedan tio år tillbaka erbjudit
drogtester på svenska arbetsplatser.

Börje Dahl
Dahl & Dahl preventions- och
beroendecenter
Börje Dahl är socionom och har
arbetat inom missbruks och
beroendeområdet i mer än 30 år.
Han har varit verksam som
fältassistent, socialsekreterare,
föreläsare, narkotikapolitisk
samordnare och som föreståndare
för behandlingshem.

 Har vi tillräckligt med kunskaper och
mod för att skapa en drogfri
arbetsplats?
 Vilka är drogerna som regnar ner från
cyberrymden och hur kan vi upptäcka
missbruk/beroende som inte
drogtester kan fånga upp?
 Vad gör du när du har en stark oro,
men inga bevis, för att en medarbetare
dricker för mycket?
 Hur kan vi veta att någon har ett
beroende?
 Hur kan du undvika att bli en
möjliggörare av en medarbetares
alkohol/drogproblem?
 Är er policy och handlingsplan i ämnet
tillräckligt uppdaterad och effektiv?

