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Vurdere effekten av tiltakene Balance og Riskbruk-modellen opp mot en 
kontrollgruppe, og om tiltakene reduserer alkoholkonsum, sykefravær og 
sykenærvær. 

Få ny kunnskap om implementering av tiltakene, og spesielt hva det 
eventuelt er som reduserer effekten av tiltakene.

Vurdere kostnader ved de ulike intervensjonene opp mot effekten og 
nytten av dem.

Studere bedrifters drikkekultur og drikkepolicy på bedrifts-, gruppe- 
og individnivå.

Gjennomføre en kunnskapsoppsummering om alkohol og sykefravær/
sykenærvær, og gjøre denne kunnskapen tilgjengelig.
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Prosjektets ambisjon:

«Skål for alkoholen! 
Årsaken til - og løsningen på - alle menneskets problemer». 

- Kjell Arild Pollestad

Riskbruk-modellen er utviklet på Karolinska Institutet i Stockholm. Her får arbeidstakerne en 
oppfølging av bedriftshelsepersonell gjennom to samtaler, som bygger på den anerkjente 
metoden Motiverende intervju. Målet er å øke refleksjon om egne alkoholvaner. Det vil bli tilbudt 
en alkoholscreening samt tatt blodprøver.

Balance er et selvinstruerende internettbasert, helsefremmende tilbud til dem som vil sjekke, og 
eventuelt justere sine alkoholvaner. Programmet øker bevisstheten rundt eget alkoholkonsum, 
og kan bidra til å endre risikofylt konsum for de som har behov for det. Balance gir også råd om 
hvordan takle stress og ha det bedre i hver-dagen. Balance er utviklet av Akan i Norge. 

Alkohol har en naturlig plass i de fleste menneskers liv, og så mange som 95 prosent av 
norske arbeidstakere drikker alkohol. Samtidig som at unge drikker mindre enn før, er det en 
betydelig vekst i alkoholkonsumet hos voksne. En norsk studie viste at rundt halvparten av det 
totale alkoholforbruket var knyttet til jobb-relaterte situasjoner. Dette har bidratt til at flere nye tiltak 
er utviklet de siste årene. Disse tilbys i tilknyning til arbeidsplassen, og retter seg mot 
arbeidstakere som drikker mer enn det WHO anbefaler. 

Helsedirektoratet ønsker nå å prøve ut to ulike tiltak på norske arbeidsplasser, for å redusere 
risikofylt alkoholbruk. De heter Riskbruk-modellen og Balance, og begge bygger på «brief 
intervention» som har vist god effekt internasjonalt. Hvis disse tiltakene virker i norsk arbeidsliv 
vil det være aktuelt å innføre den som viser seg best egnet, over hele landet. 

Alkohol gir som kjent mange positive virkninger, men er også vurdert som det mest skadelige 
av alle rusmidler. Forskning har vist at det er en sammenheng mellom alkoholkonsum blant 
ansatte og sykefraværsnivået. Spesielt bidrar høyere alkoholkonsum til mer korttidsfravær, og 
noen studier viser at over halvparten av endagsfraværet skyldes alkoholbruk. En dags syke-
fravær hos én ansatt koster bedriften cirka 2.600 kroner. Samfunnskostnadene som skyldes 
alkoholkonsum er estimert til 18 milliarder årlig. Den enkelte arbeidstaker vil også kunne oppleve 
redusert livskvalitet. Samtidig fører også økt alkoholkonsum til det som kalles for sykenærvær. 
Sykenærvær er å være på jobb uten å kunne yte det man normalt kan. Konsekvensene av dette 
vet vi imidlertid lite om. 

arbeidstakere skal delta i 
forskningsprosjekt om 
alkoholbruk og sykefravær.10.000 


