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OM EN STUDENT KOMMER PÅVERKAD 
TILL  HÖGSKOLAN:

q	Studenten ska genast tas om hand och om det  
 behövs, få hjälp hem.

q	Studentens lärare informerar avdelningschefen.

q	Avdelningschefen ansvarar för att ett personligt  
 samtal genomförs med studenten så snart som  
 möjligt. Om avdelningschefen eller studenten  
 vill, så kan en representant från Studenthälsan  
 och/eller Studentkåren vara med vid samtalet.

Om det vid samtalet 
framkommer att 
händelsen är en 
engångsföreteelse:

Avdelningschefen 
informerar om 
Högskolans alkohol- 
och drogpolicy och 
studenten får en 
muntlig tillrätta- 
visning

Ärendet avslutas

Om det vid samtalet 
framkommer att 
studenten har miss-
bruksproblem:

Uppföljningsmöten  
enligt upprättat stöd-
program.

            
q	Ett stödprogram  
 upprättas.

q	Studenten erbjuds  
 samtalskontakt  
 med kurator på 
 Studenthälsan.

q	Studenthälsan   
 erbjuder stöd- och  
 motivationssamtal  
 samt informerar  
 om möjligheten  
 att via kommunens  
 socialförvaltning  
 söka professionell  
 samtalskontakt, 
 öppenvårdsbe- 
 handling eller 
 behandling på be- 
 handlingshem.

Ett avslutningsmöte hålls efter att stödprogrammet 
är genomfört. Studenten har möjlighet att hålla kvar 
kontakten med Studenthälsan. Sker ingen förbätt-
ring, trots stödprogrammet, överlämnas ärendet till 
prefekten som beslutar om ärendet ska föras vidare 
till rektor för eventuell disciplinär åtgärd.

Disciplinära åtgärder 
som kan vidtas:

Rektor
q	Varning
q	Hänskjuta ärendet  
 till Disciplinnämn- 
 den för prövning.
q	Interimistisk av- 
 stängning i väntan  
 på beslut från 
 Disciplinnämnden.

Disciplinnämnden
q	Varning
q	Avstängning i högst  
 6 månader

Avskiljandenämnden
q	Avskiljande från  
 utbildningen



Alla studenter och anställda på Högskolan har 
ansvar för att vår arbetsplats är alkohol- och 
drogfri. Det är, enligt Högskolans alkohol- 
och drogpolicy, inte tillåtet att vara påverkad 
av alkohol och droger på Högskolan. Det är 
inte heller tillåtet att inneha, nyttja, sälja eller 
distribuera alkohol och droger på Högskolan. 
Missbruk kan innebära fara både för den som 
missbrukar och för omgivningen.

Det är viktigt att du som studiekamrat reagerar 
tidigt även om det är personalen på Högskolan 
som har ansvaret för att se eventuella alkohol- och 
drogproblem hos en student och reagera tidigt. Man 
både får och ska lägga sig i. Det största felet är att 
inte bry sig.

TECKEN PÅ MISSBRUK

q	Sviktande studieprestation.

q	Koncentrationssvårigheter och dålig uthållighet.

q	Nervositet och retlighet, håglöshet, nedstämdhet  
 och ökad sårbarhet.

q	En tendens att isolera sig.

q	Spritlukt.

q	Ovanliga förklaringar till frånvaro.

ÅTGÄRDER
Följande åtgärder kan vidtas:

Av avdelningschef  

q	Muntlig tillrättavisning. Tillrättavisningarna 
 ska dokumenteras.

DISCIPLINÄRA ÅTGÄRDER
Följande disciplinära åtgärder kan vidtas om du som 
student inte följer överenskommet stödprogram:

Av rektor   

q	Varning

q	Hänskjuta ärendet till Disciplinnämnden 
 för prövning

q	Interimistisk avstängning i väntan på beslut 
 från Disciplinnämnden

Av Disciplinnämnden

q	Varning

q	Avstängning i högst 6 månader

Av Avskiljandenämnden

q	Avskilja studenten från utbildningen.

SEKRETESS
I alla kontakter mellan studenten, prefekten eller av 
denne utsedd person, Studenthälsan och Student-
kåren råder sekretess. För att gå vidare i ett ärende 
behöver man ibland frångå sekretessen men det är 
helt och hållet studenter själv som avgör den saken.

VART KAN DU VÄNDA DIG?

Kontaktpersoner på Högskolan

q	Prefekt eller av denne utsedd person

q	Studenthälsan – www.his.se/studenthalsan 

q	Studentkåren – www.studentkaren.se 

Stödpersoner/organisationer utanför Högskolan

q	Användbar information 
 www.alkoholhjalpen.se  
 www.drogportalen.se 

q	AA – Anonyma Alkoholister  
 www.aa.se 
 Centrumgruppen, Järnvägsgatan 8, 
 541 52 Skövde, tel 0500-41 09 97

q	NA – Anonyma Narkomaner  
 www.nasverige.se  
 Trossengruppen, Norra Trängallén 19, 
 541 58 Skövde, tel 0500-41 15 84

q	Al-Anon – för medberoende 
 www.al-anon.se  
 tel 070-610 96 61

q	Länken–KF 
 www.lankenskamratforbund.se 

q	Socialförvaltningen – Missbruksenheten 
 Storgatan 17, 541 30 Skövde, tel 0500-49 85 80

q	Vuxenpsykiatriska öppenvården 
 Långgatan 18, 541 30 Skövde, tel 0500-47 29 00

q	Vårdcentral 
 Se telefonkatalogen eller 
 www.1177.se/vastra-gotaland 

MER INFORMATION 
På Högskolans hemsida www.his.se/hogskolan/
styrdokument/personal-och-ekonomi hittar du 
policy ”Alkohol och droger” och handlingsplan 
”Alkohol och droger”.

Studentkårens ”DPP – DrogPolicyProgrammet” 
hittar du på www.studentkaren.se/styrdokument 

Har du några frågor är du välkommen att kontakta 
Studenthälsan www.his.se/studenthalsan 


