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Alkoholpolicy 
 
 
Fastställd av Fullmäktige 2018-04-26. 
 

Bakgrund 
Medicinska Föreningen (MF) är en av Karolinska Institutets (KIs) två studentkårer. MF arbetar dagligen med 
studiebevakning, studenträtt, studenthjälp och studentliv för att alla studenter vid KI ska få en så bra studietid 
som möjligt. Utöver detta sätter MF ett högt värde på det arbete som bedrivs för att, på ett avgörande sätt, bidra 
till att främja och förbättra studenters hälsa.    
 
Syfte 
Alkoholpolicyn ska förmedla och tydliggöra MFs ställningstagande till alkohol. Det praktiska syftet med 
alkoholpolicyn är att underlätta för MF att kommunicera sitt ställningstagande till samtliga organ inom MF och 
till externa parter som rör sig i lokalerna eller medverkar under tillställningar som anordnas i samarbete med MF. 
Alkoholpolicyn ska främja en trivsam och demokratisk miljö och mötesplats som är öppen för alla studenter och 
gäster. Den ska bidra till att förebygga ohälsa genom att skapa förutsättningar för god hälsa på lika villkor för alla 
studenter och genom att uppmuntra till hälsosamma alternativ. Alkoholpolicyn ska även inkorporeras i MFs 
kontinuerliga arbete med alkoholtillståndet. 
 
Vision 
MFs vision är att studentkåren ska vara en öppen mötesplats som karaktäriseras av interprofessionalitet och 
vänskap där alla studenter ska få möjlighet att bidra, utvecklas och växa. I enlighet med detta ska MF bedriva 
arbete för att förebygga ohälsa och skapa förutsättningar för god hälsa. MF ska även arbeta aktivt för att främja 
och erbjuda en trivsam miljö och mötesplats vilken är öppen för samtliga studenter vid KI.  
 
Alkohol – ett aktivt val 
MFs verksamhet är öppen för alla studenter, oavsett om de väljer att konsumera alkohol eller inte. MF stödjer och 
önskar främja en sund inställning till alkohol som minskar risken för sociala och medicinska skadeverkningar. 
Inom MFs verksamhet ska det alltid vara lätt att göra fria val och ingen ska känna sig uppmanad till att göra ett 
val som inte ligger i det egna intresset. Att dricka alkohol är ett fritt och aktivt val. 
 
Nykterhet  
För samtliga som sköter brandskydd, säkerhet, och/eller servering av alkohol i Medicinska Föreningens lokaler 
råder nolltolerans mot alkoholkonsumtion när de arbetar för Medicinska Föreningen. 
 
Det gemensamma ansvaret 
Tillsammans har vi ett gemensamt ansvar att skapa en god miljö och mötesplats som är öppen för alla studenter 
och som präglas av glädje och vänskap. Under tillställningarna har alla närvarande, såväl gäster som personal, ett 
personligt ansvar för det egna beteendet. Hets eller övertalning till alkoholkonsumtion accepteras inte. Vi behöver 
hålla berusningsnivån på en trivsam nivå och respektera allas personliga val av förhållningssätt till alkohol - att 
dricka eller att inte dricka alkohol är ett fritt val. 

Vid iakttagandet av en märkbart berusad person ställer vi upp genom att hjälpa personen ut från MFs lokaler och 
ser till att personen kommer hem säkert, till exempel i sällskap  av en vän eller med taxi. Om vi själva inte förmår 
att hjälpa till så tillkallar vi någon annan, exempelvis personal eller vakt, som kan ställa upp. Ifall en berusad 
person uppför sig störande eller är svår att bemöta ska vi tillkalla personal eller vakt. 
 
Kårens ansvar 
Kåren ansvarar för att informera om MFs alkoholpolicy och relevanta delar av alkohollagen till samtliga 
kårmedlemmar och externa förhyrare. Kåren ansvarar även för att alla husansvariga får adekvat utbildning i 
ansvarsfull alkoholservering. 
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Kåren ska arbeta för ett gott samarbete med Studenthälsan i frågor gällande exempelvis spridning av information 
och undersökningar om alkoholvanor. Om en person har ett problematiskt förhållande till alkohol och önskar få 
hjälp ska kåren informera om Studenthälsan och hjälpa personen att vända sig dit. 

Kåren bör årligen se över och utvärdera MFs alkoholpolicy för att säkerställa att den följs och uppdateras. 

 


