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Alkohol- och representationspolicy 

Alkohol 

Vårdförbundet är en Fair Union, och vi arbetar för ett samhälle som är ekologiskt, ekonomiskt 

och socialt hållbart. Det ska finnas goda förutsättningar för alla att vara med i samhället och 

ha en god hälsa. Vårdförbundets medlemmar har kunskap som är betydelsefull och viktig för 

att skapa ett gott samhälle. Kunskapen bygger på att främja och stärka hälsa hos individen.  

 

Vårdförbundet ska utgöra en möjlighet för alla medlemmar att möta kollegor för gemensamt utbyte 

av tankar och idéer, om yrket och verksamheten likväl som för villkor i anställningen och i 

samhället. Våra gemensamma resurser ska användas på ett ansvarsfullt sätt och ge mest möjliga 

nytta för förbundet. Vårdförbundet har därför en restriktiv inställning till alkohol. 

 

Alkoholhaltiga drycker kan förekomma vid anordnade aktiviteter, men huvudprincipen är att 

var och en själv betalar den alkohol man dricker. Alkohol är heller inte en del av aktiviteter 

under arbetstid.  

 

Vid externa representationstillfällen, till exempel internationella sammankomster, kan beslut 

om avsteg från denna princip fattas från fall till fall av förbundsordförande, vice 

förbundsordförande, ordförande i lokal avdelningsstyrelse eller kanslichef. Beslutet ska 

dokumenteras skriftligt. 

 

Internt kan Vårdförbundet bjuda på öl eller vin till maten, motsvarande ett glas med 

påfyllning, i samband med nationellt arrangerade medarbetardagar och kongress. Alkoholfria 

alternativ ska alltid erbjudas parallellt med alkoholhaltig dryck. 

Vid övriga tillfällen som t ex årsmöte, avtackningar av medarbetare eller förtroendevalda 

bjuder Vårdförbundet inte på öl, vin eller motsvarande. 

 

Representation 

Vårdförbundet vill stärka och utveckla våra medlemmars yrke och påverka utvecklingen av 

hälso- och sjukvården lokalt, regionalt, nationellt och internationellt. Vi har stor kontaktyta, 

och med representation avses värdskap som har direkt samband med och är av betydelse för 

Vårdförbundets verksamhet. Representationen ska präglas av normalt umgängessätt och 

sedvanlig gästfrihet. 

 

Vid representation ska underlaget (kvitton, bilagor eller meddelandefältet i fakturasystemet) 

innehålla uppgift om datum, syfte med representationen, namn på samtliga deltagande 

personer samt namn på organisation, företag eller myndighet som gästerna företräder. 

Vårdförbundet ska kunna redovisa hur pengar används för att bygga förtroende och ha 

transparens inom organisationen, och också för att anställda annars kan förmånsbeskattas för 

fria måltider. 


