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Beskæftigelsesministeriets arbejdsretlige notater:
alkohol- og narkotikatestning af ansatte

Ministeriet modtager jævnligt forespørgsler omkring arbejdsgivers adgang til at
kræve, at medarbejdere bliver testet for at afdække, om de er påvirkede af alkohol,
narkotika eller lignende. Som led i ministeriets indsats for at informere udadtil om
gældende arbejdsret vil der her blive redegjort nærmere for, hvornår en arbejdsgiver i henhold til gældende ansættelsesret vil kunne forlange, at medarbejdere gennem fx udtagning af en blod- eller urinprøve dokumenterer, at de ikke er påvirkede
af alkohol, narkotika eller lignende.
Indledning
Det skal indledningsvis understreges, at det alene er det specifikke spørgsmål om
arbejdsgivers adgang til at pålægge medarbejderne at lade sig teste, der behandles i
dette arbejdsretlige notat, og at behandlingen af dette spørgsmål vil have en relativt
overordnet karakter. I dette notat tages således ikke stilling til enkelttilfælde, men
der redegøres for de hovedprincipper og overvejelser, der i almindelighed vil være
relevante i forbindelse med vurderingen af, om en arbejdsgiver kan stille krav om
en test eller ej.
At det alene er det specifikke spørgsmål om adgangen til testning, der behandles,
indebærer blandt andet, at spørgsmålet om arbejdsgivers adgang til fx at forbyde
alkohol på arbejdspladsen ikke vil blive gennemgået i dette notat. Det er klart, at
det er af relevans for spørgsmålet om testning, om et sådant forbud er i kraft på arbejdspladsen, og i hvilket omfang de ansatte er informeret herom, men arbejdsgivers adgang til at forbyde alkoholindtagelse på arbejdspladsen udgør en selvstændig arbejdsretlig problemstilling, der ikke omfattes af dette notat.
At det er de almindelige principper og overvejelser, der redegøres for i dette notat,
indebærer, at fx spørgsmålet om dopingtests heller ikke vil blive berørt. Det kan
ganske vist anføres, at der ikke er nogen klar afgrænsning mellem dopingtests og
testning for fx narkotika, og det er ganske utvivlsomt, at dopingtests indeholder arbejdsretlige aspekter, men eftersom dopingtests alene er relevante på specielle ansættelsesområder og indgår i specifikke sammenhænge, synes spørgsmålet om adgangen til at foretage dopingtests at falde udenfor rammerne for dette notat.
Det ansættelsesretlige krav om testning
Inden der gøres nærmere rede for retsgrundlaget og de generelle principper for, i
hvilket omfang arbejdsgivere kan kræve af ansatte, at de underkaster sig en test for
alkohol og narkotika mv. gennem udtagelse af en blod- eller urinprøve, synes det
vigtigt at slå fast, at selvom en arbejdsgiver måtte have et ansættelsesretligt krav
på, at en ansat lader sig teste, vil arbejdsgiveren dog aldrig alene i kraft af den ansættelsesretlige relation kunne gennemtvinge, at en ansat testes mod dennes vilje.

At arbejdsgiver har et ansættelsesretligt krav på, at en ansat lader sig teste, betyder
således blot, at arbejdsgiveren kan anvende ansættelsesretlige sanktioner overfor
den ansatte, hvis kravet ikke efterleves. Det kommer herefter an på de konkrete
omstændigheder i lyset af eventuelle relevante overenskomster eller aftaler mv.,
hvilken ansættelsesretlig sanktion der så vil kunne anvendes.
Retsgrundlaget
I forhold til testning af ansatte for alkohol og narkotika mv. ved hjælp af urin- og
blodprøver vil det i almindelighed være arbejdsgivers ledelsesret, eventuelt sammenholdt med relevante bestemmelser i kollektive overenskomster eller aftaler, der
udgør retsgrundlaget. I konkrete tilfælde, hvor der tages stilling til testning af ansatte, vil det i den forbindelse ofte blive tillagt væsentlig betydning, hvad der har
været gældende på virksomheden og oplyst for medarbejderne om spørgsmålet i
personaleregulativer og lignende, samt hvad der måtte være aftalt lokalt om testning på samarbejdsudvalgsmøder eller i øvrigt med medarbejderrepræsentanter.
Generel ansættelsesretlig lovgivning behandler ikke spørgsmålet om testning af ansatte for alkohol og narkotika – eksempelvis falder det udenfor helbredsoplysningslovens område – og den generelle ansættelsesretlige lovgivning vil således kun
kunne få indirekte betydning, fx for om en ansat, der afskediges efter at have nægtet at lade sig teste, vil kunne få en godtgørelse for uberettiget afskedigelse efter
funktionærloven. En individuel ansættelsesaftale vil formentlig også sjældent angå
spørgsmålet om testning, selvom der ikke er noget til hinder for, at der i sådan en
aftale tages stilling hertil.
Ledelsesretten
Den almindelige ledelsesret er en sædvanlig betegnelse for det helt grundlæggende
udgangspunkt for et ansættelsesforhold, hvorefter en arbejdsgiver inden for de
rammer, der gælder for ansættelsesforholdet, kan gøre brug af lønmodtagers arbejdskraft. Begreber som ”arbejdsgivers ret til at lede og fordele arbejdet” og ”arbejdsgivers instruktionsbeføjelse” er udslag af ledelsesretten, der i høj grad er fastlagt gennem arbejdsretlig praksis og kun i begrænset omfang reguleret ved lov.
Således har det i næsten 100 år været anerkendt i arbejdsretlig praksis, at den kontrol af medarbejderne, som arbejdsgiver i medfør af ledelsesretten har adgang til at
foretage, er begrænset, idet den skal være formålstjenlig, driftsmæssigt begrundet
og ikke må være unødigt krænkende eller indgribende i forhold til den ansatte. En
arbejdsgiver har altså ikke uden videre adgang til at forlange, at en ansat lader sig
teste.
At kontrolforanstaltningen skal være formålstjenlig indebærer blandt andet, at der
kun kan testes for alkohol og narkotika, hvis arbejdsgiver har fastsat restriktioner
på dette område, da testningen ellers er formålsløs. At kontrolforanstaltningen skal
være driftsmæssigt begrundet indebærer tilsvarende, at fx arbejdsgivers moralsk eller principielt begrundede modstand mod alkohol og narkotika ikke i sig selv kan
begrunde, at medarbejderne testes. Endelig kan det anføres, at kravet om, at en
testning ikke må være unødigt krænkende eller indgribende i forhold til den ansatte, indebærer, at man skal anvende den forholdsmæssigt mindst indgribende meto-
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de til at opfylde formålet – et proportionalitetskrav – og at kontrollen skal ske så
skånsomt som muligt.
Kollektive overenskomster og aftaler, herunder fagretlig praksis
Kollektive overenskomster og aftaler, herunder ikke mindst lokalaftaler og samarbejdsaftaler, kan indeholde bestemmelser om arbejdsgivers adgang til at føre kontrol med de ansatte. I visse tilfælde vil overenskomsterne også indeholde bestemmelser om følgen af at overtræde et forbud på virksomheden og inddragelse af tillidsrepræsentant mv. i forbindelse med konstaterede overtrædelser samt eventuelt
om fagretlig behandling af spørgsmål omkring fx testning for alkohol og narkotika.
Ved en kendelse af 23. februar 2000 blev DFDS frifundet i en faglig voldgiftssag,
der netop drejede sig om, hvorvidt rederiet kunne pålægge de ansatte at aflevere en
urinprøve til brug for tests for alkohol, narkotika eller andre rusmidler. Af det for
opmanden oplyste i sagen fremgik det blandt andet, at der var tale om stikprøvekontrol, og at der i forbindelse med nyansættelser fra rederiets side bliver oplyst
om, at brug af hash ikke accepteres, og at der kan blive foretaget uvarslet test.
I begrundelsen for afgørelsen fastslås det indledningsvis af opmanden, at det ligger
indenfor ledelsesretten at udstede regulatoriske bestemmelser og at indføre driftsmæssigt begrundede kontrolforanstaltninger, når disse har et fornuftigt formål, ikke
er krænkende overfor de ansatte og ikke forvolder den ansatte tab eller ulempe. Det
lagdes til grund, at der havde været eksempler på besiddelse af rusmidler om bord
på det pågældende skib, og at dette måtte anses for et alvorligt problem, hvorfor
rederiet havde en berettiget interesse i at indføre kontrolforanstaltninger.
Videre bemærkes det i kendelsen, at den indførte kontrolforanstaltning omfattede
alle besætningsmedlemmer, og at afgivelsen af urinprøver ikke skete på en krænkende måde. Til klagers argument om, at der gennem testen sker et indgreb i forhold til ansattes fritid, da testen kan oplyse om aktiviteter heri, anføres det fra opmandens side, at testningen var af en karakter, så der ikke var tale om et sådant
indgreb i privatlivet, at indførelsen af stikprøvekontrol kan afskæres. Opmanden
fremhæver afslutningsvis i begrundelsen vigtigheden af, at samtlige ansatte på et
hvilket som helst tidspunkt er i stand til på fuldt betryggende måde at indtræde i en
sikkerhedsfunktion, der i katastrofetilfælde kan indebære også komplekse opgaveløsninger.
Sagen blev senere indbragt for Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol, hvilket behandles nærmere nedenfor.
I Afskedigelsesnævnets1 praksis findes en del sager vedrørende afskedigelse og
bortvisning som følge af alkoholindtagelse, blandt andet de såkaldte "færgesager"
vedrørende personale på passagerskibe. Flertallet af sager har ikke direkte relevans
i relation til testning gennem udtagelse af en blod- eller urinprøve, men der kan dog
henvises til en sag (nr. 990 2001), hvor det tilsyneladende har haft betydning for
1

Afskedigelsesnævnet har siden begyndelsen af 1960erne taget stilling til rimeligheden af
afskedigelser (og i et vist omfang berettigelsen af bortvisninger) på ansættelsesområder, der
er omfattet af Hovedaftalen mellem LO og DA. Nævnets virksomhed, herunder spørgsmål
om anciennitet og godtgørelsesmaksimum, er reguleret i Hovedaftalens § 4, stk. 3,
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afgørelsen, at den lønmodtager, der blev anklaget for beruselse, havde tilbudt at afgive en blodprøve, og at arbejdsgiver afslog dette tilbud. Opmanden fandt ikke, at
virksomheden havde godtgjort, at den ansatte var spirituspåvirket, så han ikke kunne passe arbejdet som chauffør, og den skete bortvisning ansås som uberettiget.
Opmanden fandt heller ikke, at det havde været berettiget at afskedige lønmodtager, så denne udover løn i opsigelsesperioden tilkendtes en godtgørelse på kr.
50.000,-.
Anden relevant praksis
Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol traf den 7. november 2002 afgørelse
om at afvise klagen over den ovenfor beskrevne voldgiftskendelse som åbenbart
ugrundet. Domstolens begrundelse for at afvise klagen lå i høj grad på linje med de
af opmanden i voldgiftssagen anførte begrundelser for, at testningen af de ansatte
ikke var uretmæssig. Menneskerettighedsdomstolen lagde således vægt på, at de
ansatte forinden var blevet orienteret om testningen, og at samtlige ansatte kunne
blive udsat for at skulle lade sig teste. Der var ikke tvivl om, at testningen udgjorde
et indgreb i privatsfæren, jf. konventionens artikel 8, stk. 1, men indgrebet ansås af
domstolen for berettiget i overensstemmelse med artikel 8, stk. 2.
Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol traf den 9. marts 2004 afgørelse om,
at en klage over en dom fra den svenske Arbejdsret, hvorefter testning for cannabis
af en rengøringsmedarbejder på et atomkraftværk gennem udtagelse af en urinprøve ansås for retmæssig, skulle afvises som åbenbart ugrundet. Fra klagers side blev
det gjort gældende, at der ikke noget sted i svensk lovgivning var hjemmel til, at en
arbejdsgiver kunne kræve en sådan test af ansatte, og at Den Europæiske Menneskerettighedskonventions artikel 8 om blandt andet beskyttelsen af retten til privatliv måtte indebære, at en arbejdsgiver ikke kan forlange af en ansat, at denne underkaster sig en sådan test.
I begrundelsen for afgørelsen anføres det af menneskerettighedsdomstolen, at en
testning som angivet vel ikke havde hjemmel i lovgivning, men at parterne på det
svenske arbejdsmarked samt den svenske Arbejdsret i henhold til langvarig praksis
anerkendte arbejdsgiverens ledelsesret, og at sådanne foranstaltninger kunne være
et led i denne ledelsesret. Endvidere henviste domstolen til, at der på et atomkraftværk kan stilles særlige sikkerhedsmæssige krav, og at hverken udførelsen af testen
eller udvælgelsen af ansatte til testning kunne anses for en urimelig krænkelse af
den enkelte ansattes personlige integritet. Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol fandt på den baggrund ikke, at der var grundlag for at tilsidesætte den
svenske Arbejdsrets afgørelse om, at den pågældende testning var retmæssig, selvom den pågældende lønmodtagers organisation ikke var part i en kollektiv aftale,
der gav mulighed for at teste som anført.
Overordnede retningslinjer vedrørende den almindelige adgang til testning
Ved en gennemgang af, hvilke overordnede retningslinjer der gælder i relation til
arbejdsgivers adgang til testning af ansatte for brug af alkohol og narkotika mv. via
udtagelse af urin- eller blodprøve, synes det vigtigt at fastslå, at de almindelige
principper for iværksættelse af kontrolforanstaltninger skal iagttages. Som nævnt
ovenfor i afsnittet om ledelsesretten gælder det generelt vedrørende kontrolforanstaltninger, at de skal være formålstjenlige, driftsmæssigt begrundede og ikke må
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være unødigt krænkende eller indgribende i forhold til den ansatte.
I forlængelse heraf må det anføres, at det – som også anerkendt i fagretlig praksis –
er af væsentlig betydning, at de ansatte ved, at de kan blive kontrolleret. Specielt i
relation til testning for alkohol og narkotika er det således ikke alene en almindelig
forudsætning for, at der kan testes, at arbejdsgiver har fastsat restriktioner vedrørende alkohol og narkotika i forbindelse med arbejdet, men nok også, at dette forbud er bekendtgjort for medarbejderne, og at det er gjort klart for dem, hvordan der
vil finde kontrol sted med overholdelsen heraf; det vil næppe blive anset for retmæssig udøvelse af ledelsesretten, hvis en arbejdsgiver for at afsløre indtagelse af
alkohol eller narkotika helt uden forudgående foranstaltninger forlanger en blodprøve fra en ansat.
Selvom en testning gennem udtagelse af blod- eller urinprøve utvivlsomt udgør et
væsentligt indgreb i den enkelte lønmodtagers, herunder en uorganiseret lønmodtagers, integritet, vil det måske også kunne have betydning i forbindelse med en vurdering af testningens retmæssighed, om der er taget stilling hertil i en på den pågældende virksomhed gældende kollektiv overenskomst, om der har været drøftelser af testningen i samarbejdsudvalg eller lignende fora, og i givet fald om lønmodtagernes repræsentanter har accepteret, at der testes. Medvirken i forbindelse med
tilrettelæggelsen af testningen fra lønmodtagerrepræsentanter kan desuden bidrage
til at sikre, at testningen finder sted på en så lidt indgribende måde i forhold til
medarbejderne som muligt, og at resultatet af den foretagne blod- eller urintest behandles på en hensigtsmæssig måde.
Det må dog under alle omstændigheder antages, at der skal være særlige forhold
ved det pågældende arbejde, der begrunder en testning, for at denne er retmæssig.
Det er nærliggende at pege på navnlig sikkerhedsmæssige hensyn, jf. den ovenfor
beskrevne praksis vedrørende arbejde til søs og på et atomkraftværk, der kan retfærdiggøre det indgreb, som en testning via udtagelse af en blod- eller urinprøve
udgør. Det kan således ikke antages, at en arbejdsgiver – selvom denne lever op til
det ovenfor beskrevne vedrørende forudgående foranstaltninger mv. – retmæssigt
vil kunne gennemføre testning af ansatte gennem udtagelse af blod- eller urinprøver, hvis arbejdsgiveren ikke kan give en fyldestgørende begrundelse for, at testningen er nødvendig af driftsmæssige årsager.
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