
 

 

 

Rusmiddelpolitik i Fonden Danske Veteranhjem (FDV) 

Fonden Danske Veteranhjem har en holdning til alkohol og andre rusmidler, hvorfor der er 

udarbejdet en rusmiddelpolitik. Politikken retter sig mod ansatte og andre ressourcepersoner 

(defineret som bestyrelsesmedlemmer og frivillige på Veteranhjemmene), samt beboere og 

brugere af Veteranhjemmene. 

Veteranhjemmene er alkohol- og stoffrie. 

For ansatte og andre ressourcepersoner: 

➢ Som ansat og ressourceperson i FDV er det ikke tilladt at drikke alkohol eller indtage andre 

rusmidler på Veteranhjemmene og områder, der tilhører disse. Dette gælder også for 

møder og sociale arrangementer, der afholdes på Veteranhjemmene.  

➢ Det samme gælder for arrangementer/aktiviteter, som Veteranhjemmene/FDV er arrangør 

af udenfor matriklen. 

➢ Ved særlige lejligheder kan der gives tilladelse fra daglig leder/formand (efter aftale med 

Sekretariatet) til at udskænke/indtage alkohol. Det er dog ikke tilladt at være beruset på 

Veteranhjemmenes område eller i øvrigt, når man er i embeds medfør.  

➢ Ansatte og ressourcepersoner, der har et problem med rusmidler, tilbydes passende hjælp i 

form af behandling. De nærmere rammer aftales i hvert tilfælde mellem den pågældende 

og Sekretariatet. 

Enhver overtrædelse af disse regler behandles for ansatte i FDV efter de normale 

ansættelsesmæssige regler og kan få ansættelsesretlige konsekvenser. 

For beboere og andre brugere af Veteranhjemmene: 

➢ For beboere og andre brugere er det ikke tilladt at indtage alkohol eller andre rusmidler på 

Veteranhjemmene og områder, der tilhører disse. 

➢ Ved særlige lejligheder, kan der gives tilladelse fra daglig leder/formand (efter aftale med 

Sekretariatet) til at indtage alkohol på Veteranhjemmene. 

➢ Vurderes det, at en beboer har et overforbrug/misbrug af rusmidler, tilbydes passende 

hjælp i form af behandling ved f.eks. kontakt til det lokale rusmiddelcenter. Dette aftales 

mellem beboer og daglig leder. Det forventes fra FDV´s side, at plan for behandling 

overholdes for fortsat at kunne have ophold på Veteranhjemmet. 

➢ Hvis en beboer/bruger optræder påvirket, når vedkommende træder ind på 
Veteranhjemmets område, vurderes det fra daglig leder, hvorvidt vedkommende kan have 
ophold på hjemmet uden problemer for andre. Alternativt opfordres og motiveres 
vedkommende til at komme tilbage næste dag. Herefter vurderes det af daglig leder, 
hvorvidt der skal laves aftale om passende behandling, som beskrevet i punktet overfor. 

 

Overtrædelse af disse regler kan medføre bortvisning. 
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