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 I

Sammanfattning 
 

Syftet med denna rapport är att underlätta hur man skall gå tillväga när man som 

enskild polisman ska göra en bedömning om skälig misstanke föreligger vid ringa 

narkotikabrott och då framförallt eget bruk av narkotika. Vi ämnar även att 

försöka förklara begreppet skälig misstanke, detta för att underlätta det dagliga 

arbetet mot ringa narkotikabrott som vi snart kommer att ställas inför.  

När man som enskild polisman skall göra bedömningen om skälig misstanke 

föreligger eller ej är det viktigt att man inte enbart tittar på subjektiva 

omständigheter som exempelvis att personen i fråga är en känd missbrukare eller 

påträffas i narkotikasammanhang. Man bör även i den samlade bedömningen ha 

med konkreta, objektiva omständigheter som tecken och symptom av 

narkotikapåverkan för att kunna vidta eventuella straffprocessuella tvångsmedel. 

Ett sådant tvångsmedel kan vara att ta med någon för urinprov, men för att kunna 

göra det måste skälig misstanke föreligga och vid fara i dröjsmål är det upp till 

den enskilde polismannen att själv göra denna bedömning. Efter samtal med 

polisinspektörer i Gävleborgs och Norrbottens län har vi fått en inblick i hur det 

fungerar ute på dessa polismyndigheter. 

För att få svar på vår frågeställning har vi läst utlåtanden från 

Justitieombudsmannen, förarbeten till narkotikastrafflagen, samt kommentarer till 

Rättegångsbalken. Vi har även samtalat med en förundersökningsledare i 

Gävleborgs län och en företrädare för en narkotikagrupp i Norrbottens län. 

Ett exempel på ett bra sätt att hjälpa den enskilde polismannen att göra sin 

bedömning om skälig misstanke är att upprätta en lathund med olika kriterier på 

omständigheter som talar för skälig misstanke. 
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1 Inledning 
 

1.1 Bakgrund 

 
Narkotikabrottslighet är en typ av brottslighet som polisen arbetar mot på 

många olika fronter, en stor del av polisarbetet kan vara att upptäcka eget bruk 

av narkotika på enskilda individer i samhället. Att göra detta kan många gånger 

vara svårt, när någon är skäligen misstänkt för eget bruk av narkotika får 

polisen ta urin- eller blodprov av den misstänkte, en så kallad kroppsbesiktning. 

Detta är ett tvångsmedel som kan vara mycket integritetskränkande för den 

misstänkte och som kräver åklagarbeslut, men vid fara i dröjsmål är det upp till 

den enskilde polismannen att avgöra om skälig misstanke föreligger eller ej. 

Även om fara i dröjsmål inte föreligger ska polismannen på plats redogöra för 

åklagaren vilka omständigheter som talar för skälig misstanke. 

Eftersom lagstiftaren inte kan fastlägga några bestämda riktlinjer för när skälig 

misstanke är uppnådd är det vår personliga uppfattning att det förmodligen kan 

vara svårt att som enskild polisman arbeta mot ringa narkotikabrott. 

 

1.2 Syfte 

 
Vi vill med detta arbete försöka underlätta hur man skall gå tillväga när man 

som enskild polisman ska göra bedömningen om skälig misstanke föreligger 

vid ringa narkotikabrott och då framförallt vid eget bruk av narkotika. Vi vill 

framförallt försöka förklara vad begreppet skälig misstanke innebär, det vill 

säga vilka omständigheter som bör vara uppfyllda.  

 

1.3 Frågeställning 

 
När uppstår skälig misstanke vid ringa narkotikabrott? 
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1.4 Avgränsningar 

 
Vi kommer inte att beröra några trafikbrott som har samband med ringa 

narkotikabrott utan vi kommer att inrikta oss på eget bruk av narkotika. Detta 

eftersom att vad gäller narkotikapåverkade förare av motordrivna fordon så 

räcker det med misstankegraden kan misstänkas, vilket vi inte tänkt beröra i 

denna rapport. 

 

2 Metod 
 

I vårt arbete har vi använt en kvalitativ metod vilket innebär att vi har utgått 

från skrivna eller talade formuleringar och utsagor. Vi har läst lagtexter såsom 

Rättegångsbalken, Narkotikastrafflagen samt förarbeten till dessa, rapporter 

från Rikspolisstyrelsen och utlåtanden från Justitieombudsmannen, JO.  

För att få veta hur man går tillväga ute på myndigheterna och vilka riktlinjer 

man går efter när man ska avgöra om skälig misstanke föreligger har vi varit i 

kontakt med Christen Vad- Schütt, förundersökningsledare i Gävleborgs län 

och lärare i momentet Droger och missbruk av droger på polisutbildningen i 

Umeå. Vi samtalade med Vad- Schütt utifrån vår frågeställning för att höra 

hans syn på saken. 

Vi har även varit i kontakt med Håkan Alselind, polisinspektör, 

narkotikagruppen vid polismyndigheten i Kiruna för att få deras syn på denna 

frågeställning. Vi träffade honom på polisstationen i Kiruna och samtalade med 

honom i en timme. 

 

2.1 Justitieombudsmannen 

 
JO är en person vald av riksdagen vars uppgift är att övervaka att myndigheter 

och tjänstemän följer de lagar och författningar som finns samt att dessa i övrigt 

uppfyller sina skyldigheter. 



Skälig misstanke vid ringa narkotikabrott 
Joakim Hagström 
Emil Snäll 

05-03-23 

 

 3 

3 Resultat 
 

3.1 Olika misstankegrader 

 
Misstanken för en person delas in i tre olika graderingar där kan misstänkas är 

den lägsta graden, följt av skälig misstanke och därefter slutligen av på 

sannolika skäl misstänkt. (Fitger, Särtryck ur rättegångsbalken)  

Kan misstänkas är en riktigt låg misstankegrad som kan jämställas med att den 

misstänkte bör vara skyldig i omkring 10 fall av 100. (Ekelöf, SvJT 1982 s 654) 

Skälig misstanke kan jämställas med användandet av ordet antaglig och är en 

förhållandevis svag misstanke. Om någon anses vara skäligen misstänkt kan det 

jämställas med att den misstänkte bör vara skyldig i omkring 30 fall av 100. 

(Ekelöf, SvJT 1982 s 654) 

På sannolika skäl misstänkt kräver att de föreliggande omständigheterna är 

sådana att de vid en objektiv bedömning får misstanken att framstå som 

berättigad. (NJA II 1943 s 320) 

 

3.2 Kroppsvisitation och kroppsbesiktning 

 
Bestämmelser om kroppsvisitation och kroppsbesiktning finns i 

rättegångsbalkens 28: e kapitel. 

Enligt 11: e § får kroppsvisitation göras på den som skäligen kan misstänkas för 

ett brott på vilket fängelse kan följa. Vid en kroppsvisitation får kläder eller 

annat som någon bär på sig undersökas, även väskor, paket och andra föremål 

som någon har med sig får undersökas. Detta görs för att söka efter föremål 

eller andra omständigheter som kan vara till hjälp för att utreda ett brott. 

Kroppsbesiktning enligt 12: e § får göras för de ändamål som anges i 11: e §. 

Vid en kroppsbesiktning undersöks kroppens yttre och inre men även prov från 

kroppen får tas och därefter undersökas.  
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Enligt rättegångsbalken är det åklagaren, en polisiär förundersökningsledare 

eller rätten som fattar beslut om kroppsbesiktning. Handlar det om ett ringa 

narkotikabrott får en polisiär förundersökningsledare fatta ett sådant beslut. Det 

är endast vid fara i dröjsmål som en polisman kan fatta beslut om 

kroppsbesiktning. (RB 1942:740) 

JO anser att en polisman som tar av handskarna på en person för att titta på 

händerna, viker upp ärmarna på en person för att titta efter stickmärken eller 

viker undan kragen på en person för att titta efter märken har överskridit den 

nedre gränsen för kroppsbesiktning. Han anser dessutom att en polisman som 

ber någon att ta av sig ett klädesplagg har använt sig av tvångsmedel. (JO 

2001/02 s.79) 

När någon är skäligen misstänkt får han kroppsbesiktigas efter beslut av 

undersökningsledaren, åklagaren eller rätten men är det fara i dröjsmål kan 

enskild polisman ta beslut. (RB 28:13 §) 

Som svensk medborgare är man enligt grundlagen skyddad mot åtgärder som 

exempelvis en kroppsvisitation (RF 2:6 §) om inte annan lagstiftning talar mot 

det. (RF 2:12 §) 

3.3 Utlåtanden från JO 

 
För att förstå hur begreppet skälig misstanke skall tolkas har vi läst olika 

utlåtanden från justitieombudsmannen, vi har valt att titta närmare på tre av 

dessa. 

 

JO beslut 1992/93 s.204 

Detta ärende handlar om en händelse i Västervik 1991 då två poliser 

kroppsvisiterat en person, K. 

Då K påträffats verkade han påverkad av någonting men poliserna kunde inte 

känna att han luktade alkohol, eftersom att K var känd narkotikamissbrukare 

misstänkte polismännen att han tagit narkotika. K sade även till poliserna att 
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han besökt en annan person som var en känd narkotikamissbrukare. 

Polismännen fick uppfattningen att K var på väg att vika in i en gränd, men 

ångrat sig när han fått syn på poliserna. När K är opåverkad brukar denne ha 

god kontakt med poliserna och prata med dem kortare stunder, men vid det 

aktuella tillfället var han butter, avvisande och svarar undvikande på deras 

frågor.  

 

Chefs JO Eklundh har kommenterat denna händelse. För att anse att någon är 

skäligen misstänkt krävs det att det föreligger konkreta omständigheter som 

med viss styrka talar för att den misstänkte begått gärningen. Vidare 

kommenterar JO att man gjort sin bedömning utifrån att K var känd i 

narkotikasammanhang och att han var påverkad av någonting men inte luktade 

alkohol, enbart dessa förhållanden utgör inte konkreta omständigheter för att 

grunda skälig misstanke. JO ser allvarligt på händelsen, men låter den bero med 

kritiken. (JO 1992/93 s.204) 

 

JO beslut 1993/94 s.101 

En person, K, har anmält till JO att han blivit förd till polisstationen i 

Landskrona för visitation utan att förutsättningar för detta förelegat. 

Två poliser som arbetade i en narkotikagrupp mot gatulangning och 

narkotikamissbruk, kände till att K och ytterligare en person, P tidigare sysslat 

med försäljning av narkotika. Poliserna hörde via polisradion att K och P 

träffats på och att P därefter vände och följde med K som överlämnade något 

till P. 

När P konfronterades av poliserna ljög han och sa att han inte träffat någon 

varefter han skyddsvisiteras och senare kroppsvisiteras på polisstationen. 

 

Chefs JO Eklundh kommenterar polismännens beslut om kroppsvisitationen, 

eftersom att det beslutet aldrig kan grundas på en persons livsföring eller 
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tidigare brottslighet. De omständigheter att K är i sällskap med någon annan 

som också är känd i narkotikasammanhang är inte heller tillräcklig grund för 

beslutet. JO anser att detta är normalt för sådana personers levnadssätt. Vidare 

menar han att det krävs någon omständighet som på ett mer specifikt sätt talar 

för att personen i fråga gjort sig skyldig till brott. 

Intressant är att JO även menar att det inte är möjligt att fastlägga några 

bestämda riktlinjer, utan att detta måste avgöras i varje enskilt fall. (JO 1993/94 

s.101)  

 

JO beslut 2001/02 s.77 

Denna händelse skedde i Östergötlands län och handlar om ett ingripande mot 

deltagare i en musikfest. 

En grupp polismän som genomgått en utbildning i ”drogtecken och symptom” 

gjorde en bedömning av deltagarna på musikfesten. Efter denna bedömning 

kom man fram till att 33 stycken av deltagarna var skäligen misstänkta för 

narkotikamissbruk och skulle tas med för kroppsbesiktning. Efter provtagning 

visade det sig att endast sju av dessa uppvisade positivt resultat. 

När det gäller antalet positiva prov i förhållande till antalet intagna tycker Chefs 

JO Eklundh att en så dålig överensstämmelse som att endast 23 % av fallen var 

positiva kan väcka tvivel om polisens kompetens. Vidare tycker JO att det av 

rättssäkerhetsskäl är angeläget att den bedömning som läggs till grund för att ta 

in någon för urin- eller blodprovstagning vilar på ett så säkert underlag som 

möjligt.  

Angående den skäliga misstanken vid eget bruk av narkotika grundar 

Östergötlands myndighet den med hjälp av tecken och symptom såsom, 

koncentrationssvårigheter, plock med händerna, blodsprängda ögon, 

pupillreaktioner på olika ljusinfall och nystagmus. JO:s kommentar till detta var 

att angivna tecken och symptom anses utgöra allmänt vedertagna kriterier på 

drogpåverkan. Myndigheten har också pekat på sådana omständigheter som att 

en fest är på en viss plats, narkotikamissbrukare deltar, personer är klädda på ett 
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visst sätt och att narkotika finns på platsen. JO tycker att sådana omständigheter 

enligt ovan kan föranleda ett starkt stöd för att det kan finnas 

narkotikapåverkade personer på platsen men tycker att bedömningen av om 

någon skall anses som skäligen misstänkt skall grundas på iakttagelser av 

tecken och symptom på personen i fråga. 

JO menar också att det inte finns något rättsligt hinder mot att samtala med 

någon och därigenom göra iakttagelser som ger upphov till en skälig misstanke. 

Samtalet skall vara av sådan art att det inte avviker från ett normalt samtal 

människor emellan och det får inte förekomma någon form av tvång. En 

polisman har lika stor rätt som någon annan att betrakta någon så länge 

granskningen inte leder till ett ofredande. (JO 2001/02 s.77) 

 

3.4 Tecken och symptom 

 
Det finns en mängd olika narkotiska preparat som påverkar kroppen på olika 

sätt. Genom att veta om hur de olika preparaten påverkar kroppen kan man se 

på en person om han eller hon är påverkad av en viss drog. Dessa delas 

vanligtvis in i sju kategorier; centraldepressiva medel, inhalerade medel, PCP 

och Fencyklidin, Cannabis, Centralstimulerande medel, hallucinogener samt 

naturliga och syntetiska opiater. (RPS Rapport 1995:7, Drogtecken och 

symptom) 

De vanligaste symptomen av narkotiska preparat visar sig på pupillernas storlek 

och reaktion på ljus, nystagmus, oförmåga att korsa ögonen, pulsförändringar 

samt svårigheter med talet och uppträdandet. (RPS Rapport 1995:7, Drogtecken 

och symptom) 

 

3.5 Samtal med en förundersökningsledare 

 
Christen Vad- Schütt, förundersökningsledare i Gävleborgs län, har utvecklat 

hur de praktiskt agerar vid deras myndighet. Personalen på myndigheten får 
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utbildning i tecken och symptom, när man har erhållit den utbildningen är det 

upp till den enskilde att agera och göra bedömningen när man påträffar någon 

som uppvisar tecken och symptom av narkotiska preparat. Han säger också att 

det krävs rent objektiva och konkreta omständigheter på personen i fråga som 

talar för narkotikapåverkan och inte subjektiva omständigheter såsom 

exempelvis umgänge med kända narkomaner och vistelse på sådana platser där 

narkotika förekommer. 

Vi talade med en polisinspektör i Norrbottens län som ingår i en särskild grupp 

vars huvuduppgifter är att förhindra narkotikamissbruk, hjälpa ungdomar och 

asylsökande som har det svårt. I denna grupp ingår tre fast anställda samt en till 

från den övriga personalen som byts ut var tionde vecka. För att hjälpa de andra 

poliserna på myndigheten som inte arbetar mot narkotika i sitt vardagliga 

polisarbete har man upprättat en slags lathund (bilaga 1) med kriterier över 

tecken och symptom som talar för narkotikapåverkan. Denna lathund innehåller 

dels objektiva exempel på olika tecken och symptom såsom stora pupiller, 

sluddrigt tal, dålig motorik etc. samt subjektiva omständigheter som tips eller 

om personen i fråga är en känd missbrukare, allt för att hjälpa den enskilde 

polismannen att göra en samlad bedömning för att fatta beslut om skälig 

misstanke föreligger.  

 

3.6 Ringa narkotikabrott 

 
Eget bruk av narkotika var länge straffritt men kriminaliserades den 1 juli 1988. 

(NSL 1968:64) Tidigare fanns inte möjlighet att säkra bevisning gällande eget 

bruk av narkotika eftersom tvångsmedel i form av kroppsvisitation och 

kroppsbesiktning ej kunde användas i och med att det endast var ett bötesbrott. 

(Proposition 1992/93:142) Bestämmelser om straff för eget bruk av narkotika 

finns i 1 § p. 6 och 2 § narkotikastrafflagen. (NSL 1968:64) 

För att i ett tidigt skede få möjlighet att förhindra unga människor att fastna i 

missbruk föreslogs att straffvärdet på eget bruk av narkotika och andra ringa 

narkotikabrott skulle skärpas. Detta förslag godtogs av riksdagen och trädde i 
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kraft den 1 juli 1993. I och med detta fördes nya rekvisit in i NSL 2 §. Tidigare 

lydelsen sa att om gärningen i fråga endast bestod av eget bruk av narkotika 

döms gärningsmannen till böter men det kunde även innebära ansvarsfrihet om 

gärningsmannen hade underkastat sig eller sökt vård eller någon annan 

behandling. I den nya lydelsen togs denna harang helt bort och straffskalan för 

eget bruk av narkotika ändrades till böter eller fängelse i högst 6 månader, detta 

för att få möjligheten att ta urinprov från den misstänkte. (Proposition 

1992/93:142) 

 

3.7 Fara i dröjsmål 

 
”För att fara i dröjsmål ska föreligga torde kunna sägas att det ska vara så 

bråttom att ändamålet med en åtgärd går förlorad om man väntar med att 

företa åtgärden”. (Bring, 1999, Förundersökning s.279) 

 

3.8 Resultatsammanfattning 

 
Vid ringa narkotikabrott och då främst eget bruk av narkotika kan man aldrig 

grunda en skälig misstanke enbart på subjektiva omständigheter som att en 

person befinner sig med kända missbrukare eller att narkotika anträffats på 

platsen. Den skäliga misstanken skall istället grundas på rent konkreta och 

objektiva grunder med hjälp av tecken och symptom som ses på personen i det 

särskilda fallet. Det är i slutändan den egna samlade bedömningen tillsammans 

med de egna konkreta objektiva iakttagelserna som skall ligga till grund för om 

skälig misstanke är uppnådd eller inte. 

Samtalen med två poliser på två olika myndigheter bekräftar mycket av det som 

är sagt av lagstiftarna, lagtexterna och även de riktlinjer som JO förespråkar. 

Med andra ord följer man, i Gävleborgs och Norrbottens län, de riktlinjer som 

förekommer och man har tagit till sig lagtexterna på ett bra sätt. På ena 

myndigheten har man på eget initiativ tagit fram en lathund som varje enskild 
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polisman kan ha med sig för att lättare avgöra om en person är skäligen 

misstänkt för eget bruk av narkotika eller inte. 

 

4 Diskussion 
 

Vi har fått svar på vår frågeställning såtillvida att vi vet vilka verktyg man har 

och hur dessa skall tillämpas, men det finns fortfarande ett visst utrymme för 

den enskilde att på egen hand göra bedömningen huruvida skälig misstanke 

föreligger eller ej.  

Rent konkret vet vi nu vad som gäller men trots att JO i flera beslut säger att det 

är de rent objektiva och konkreta tecken och symptomen som gäller för att 

avgöra när en skälig misstanke är uppnådd, så anser vi ändå att tolkningen kan 

bli väldigt olika från individ till individ eftersom det i slutändan är den egna 

bedömningen som skall ligga till grund för beslutet att ta in någon för urinprov 

eller inte. 

Med tanke på hur olika alla människor i grund och botten är, vad vi har för 

bakgrund, erfarenhet och utbildning så kommer en individs iakttagelser för att 

ta in någon för urinprov att skilja sig ganska mycket jämfört med någon annan 

individ. Det går helt enkelt inte att rent konkret exakt slå fast när en skälig 

misstanke uppstår. Eftersom det är tecken och symptom som gäller finns det en 

ganska bred tolkningsmöjlighet och denna kommer förmodligen ge utrymme 

för ett antal feltolkningar. Är man till råga på allt förhållandevis ny som polis 

och dessutom inte jobbar dagligdags med narkotika kommer det rent naturligt 

vara så att för att undvika att ta in någon oskyldig på urinprov så kommer i den 

hanteringen även skyldiga att undkomma. Att precis som polisinspektören i 

Norrbottens län upprätta en lathund till hjälp för oerfarna poliser och aspiranter 

kan vara ett mycket bra hjälpmedel när man skall göra en bedömning om någon 

är skäligen misstänkt för ringa narkotikabrott. 

Skälig misstanke är en förhållandevis låg misstanke men om man vet vad man 

gör och dessutom följer de kriterier som gäller för tecken och symptom vid 
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narkotikaanvändning, så är det inga problem att ta in någon för en 

kroppsbesiktning. 

Man kan fundera över om vi borde ha förvärvat dessa kunskaper under 

utbildningstiden, vilket kanske kan bli svårt eftersom att det gäller att göra en 

samlad bedömning i varje enskilt fall. 
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TECKEN OCH SYMPTOM 
 

 

 

POLISEN KIRUNA 
 

Box 86,  Lars Janssonsgatan 8 
981 22 KIRUNA 

 

0980-744 00 (tel) 
0980-744 55 (fax) 

kirunapolisen@norrbotten.police.se 
 

0980-744 24 / 070-594 62 45 (Håkan) 
0980-744 25 / 070-594 62 22 (Mikael) 

 

• stora pupiller 
• blodsprängda ögon 
• fixerad blick 
• hängiga ögonlock 
• hallucinationer 
• förvanskad verklighetsbild 
• paranoia 
• eufori 
• sluddrigt tal 
• osammanhängande tal 
• forcerat tal 
• desorientering 
• yrsel 
• minnesluckor 
• aggressivitet 
• svettningar 

• personlighetsförändringar 
• fientligt beteende 
• glömska 
• koncentrationssvårigheter 
• lojt uppträdande 
• depressioner 
• rastlöshet 
• försämrad koordination 
• yviga armrörelser 
• långsamma rörelser 
• långsamma reflexer 
• dålig motorik 
• lukt av narkotiskt preparat 
• injektionsmärken 
• häftig/långsam andning 
• hög/låg puls 

SKÄLIG MISSTANKE MÖJLIGHET ATT UPPTÄCKA 

 

Det krävs konkreta omständigheter 
som talar för att den misstänkte 
personen begått gärningen.  

"Lika mycket för som emot" 
 
Objektiva omständigheter (ex.)  

• Tecken och symptom av påverkan 
av narkotika. 

• Du själv eller vittne sett intaget / 
användandet av narkotika. 

• Tips ang. narkotikamissbruk som 
bedöms trovärdigt 

 
Andra omständigheter 
• Känd missbrukare. 
• I sällskap med känd missbrukare. 
• Befinner sig i s.k. "knarkarkvart". 
• Tidigare erfarenheter angående 

aktuell person 
• Anonymt tips 

 

Innan Du tar kontakt med personen 
 
1. TIDIGARE KÄNNEDOM OM PERSONEN 

• Känd missbrukare? 
• Finns det tidigare tips ang. missbruk? 
• Umgänge vid tillfället? 
• Ev. vittnen som sett personen använda 

narkotika 
 

2. BETEENDE/MEDVETANDETILLSTÅND 

• Iakttagelser av personens beteende-
mönster 

• Medvetandetillstånd 

• Kroppshållning, ex. gång, armrörelser, 
ansiktsmimik, "pratighet", e t c… 

 
 

När Du tar kontakt med personen 
 
3. KONTAKTBARHET 

• Möjlighet att föra ett normalt samtal, 
ändrade mönster för tal, forcerad 
"pratighet", "tappade trådar", 
förvirring, desorientering, e t c… 

 
4. ÖGON 

• Ögonlock, pupiller, pupillförändringar vid 
ljusförändringar, ögonrörelser,  e t c… 

 
5. ANDRA TECKEN OCH SYMPTOM 

• Pupillstorlek, blodsprängda ögon, 
andning, puls, andning, injektionsmärken, 
forcerat tal, hallucinationer, eufori, fixerad 
blick, käkrörelser, e t c…  

 
6. GÖR EN SAMLAD BEDÖMNING 

• Gör en egen samlad bedömning över 
den tidigare information Du har ang. 
personen samt de konkreta iakttagelser 
Du gjort på platsen. 

 

7. FATTA BESLUT 

• Fatta beslut om Din samlade bedömning 
räcker till skälig misstanke. 

 

Bensodiazepiner  

Diazepam  
Flunitrazepam (Rohypnol) 

 
Cannabis 

THC, THC-syra 
 
Centralstimunlerande 

Amfetamin  
Ecstasy (MDMA)  
Kokain  

 

Opiater  
Heroin (6MAM) 
Morfin 
 

GHB 

 

Anabola steroider 

Tabletter och vattenbaserade injektioner 
Oljebaserade kapslar och injektioner 

I blodet 

 
7 dygn 
1 dygn 

 
 

1-7 dygn 
 
 

3 dygn 
3 dygn 
1 dygn 

 
 

6-12 timmar 
1 dygn 

 
4-6 timmar 

 
 

1 vecka 
flera månader 

I urinen 

 
14 dygn 
3 dygn 

 
 

4-6 veckor 
 
 

7 dygn 
7 dygn 
3 dygn 

 
 

1 dygn 
3 dygn 

 
10-12 timmar 

 
 

1 vecka 
flera månader 
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