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1. Sammanfattning 

Drogtester i urin är idag vanliga inom rättsväsendet, sjukvården, rehabilitering och på 
arbetsplatser. Drogtesterna kan exempelvis utföras som en kontroll av drogfrihet på 
behandlingsklienter inom vården, vid misstanke om intag av missbruksmedel på 
personer misstänkta för narkotika- eller trafiknykterhetsbrott eller som ett 
slumpmässigt test vid en rutinkontroll på en arbetsplats. 
 
Missbruksanalyser bör ske i två steg. I det första steget, screeningen, använder 
sjukhuslaboratorier oftast immunokemiska metoder. Immunokemiska metoder 
kommer också till användning i förbindelse med snabbtester, t.ex. urinstickor, som anses 
ha tillräcklig sensitivitet och specificitet för att negativa screeningsresultat sållas bort 
med tillräcklig säkerhet mot falskt-negativa provresultat. Positiva screeningstester går 
vidare till nästa steg där annan mer sensitiv och specifik metodik används, ofta olika 
masspektometiska metoder som t.ex. GC/MS.  
 
Drogtester i urin används även i stort omfång i samband med uppföljning av patienter 
som får läkemedelsassisterad behandling/rehabilitering vid opiatberoende (LARO). 
Läkemedelsassisterad drogbehandling betyder att man ersätter den faktiska drogen med 
läkemedel som administreras på ett kontrollerat sätt. Socialstyrelsen har fått uppdrag 
från regeringen att följa upp LARO-verksamheten. På LARO mottagningarna används i 
stor omfång snabbtester för droger, så kallade urinstickor, och personalen på LARO-
mottagningar kan antas ha störst praktisk erfarenhet i användning av dessa 
screeningstester, men det behövs även betydlig grad av teknisk, klinisk-farmakologiskt 
och teoretiskt kunskap för att kunna utföra, avläsa och tolka testen på ett korrekt sätt. 
Därför har jag valt att göra min undersökning bland av LARO-personal. Syftet med 
studien är att få en översikt över hur snabbtester används i praxis i Sverige, närmare 
bestämt på LARO-mottagningar. Studien baseras på två enkäter som delades ut under 
2012 och 2013 i samband med en årlig nationell konferens för LARO-medarbetare. 
Enkäten samlade både kvalitativ och kvantitativ information. Av alla som svarade på 
enkäten år 2013 hade hela 73 % befattningen som sjuksköterska. Den befattningen var 
även överrepresenterad i den grupp som svarade ja på att de själva utför testerna, detta 
ökar riktigheten i studien. Studien visar på att det finns problem i samband med 
hantering och tolkning av analysresultat av snabbtester i urin.  
Personalen upplever själva att de har kunskapsbrister i hur testerna ska hantera, hur 
resultaten ska tolkas samt hur man ska förhålla sig till eventuella falskt-positiva (typ-1-
fel) och falskt-negativa provsvar (typ-2-fel). År 2013 uppgav fler än föregående år att de 
hade svårigheter med tolkningen av provresultaten från snabbtesterna. Endast ett fåtal 
personer angav att det finns någon form av framtagen skriftlig dokumentation för ett 
standardiserat arbetssätt kring drogtestning. Eftersom tillbudet av snabbtesterna ökar i 
snabb takt och fler och fler substanser kan testas för är det viktigt att utbildning av 
personalen sker i takt med denna utveckling. Studien väckte även en del etiska 
frågeställningar som var relaterade till kunskap och färdigheter vid hantering av 
snabbtesterna och tolkning av provresultat. Oavsett indikation för provtagningen kan 
drogtestning upplevas som integritetskränkande, speciellt i situationer där falsk-positiva 
resultat inte verifieras per automatik innan slutligt provresultat fastställs och förmedlas. 
Det föreliggande arbete antyder att det är viktigt att se över rutinerna i hur snabbtesterna 
används i praxis och hur testresultaten tolkas för att försäkra sig om att provhanteringen 
och svarstolkningen sker med största möjliga säkerhet och professionalitet.  
 
 
Nyckelord: drogdetektering, drogtest, snabbtester, urinprov, missbruksanalys 
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1. Introduktion 

1.1 Generellt om drogtester i Sverige 
 
Det har skett fundamentala förändringar på drogmarknaden i Sverige och i andra 
europeiska länder.  
Droger har blivit lättare tillgängliga för större delar av befolkningen, bland annat genom 
att det är möjligt att köpa droger via internet.  Utveckling av nya droger går i allt snabbare 
takt och både narkotikalagstiftningen och möjligheten att kunna testa för nya narkotiska 
preparat hänger ofta efter (1). 
Drogtester är idag mycket vanliga inom rättsväsendet (2), men används i stor grad på 
behandlingshem och inom sjukvården samt i samband med rättsmedicinska 
obduktioner. Drogtesterna utförs också som en kontroll av drogfrihet på 
behandlingsklienter inom vården och vid misstanke om intag av missbruksmedel på 
personer misstänkta för narkotika- eller trafiknykterhetsbrott. Drogtesterna kan även 
användas vid nyanställningar och i form av slumpmässiga tester på arbetsplatser samt i 
skolor (3).  
Drogtesterna utförs främst med urin som provmatrix. Urin används eftersom droger och 
eventuellt deras metaboliter ofta anträffas i högre koncentrationer och kan påvisas under 
längre tid än i blodprover. Rutiner och metodiken för drogtestning i urin och den 
praktiska användningen beskrivs bland annat i Socialstyrelsens nationella riktlinjer (3). 
Drogtesterna utförs först och främst för att kunna påvisa de vanligen förekommande 
missbruksmedlen (4), men då nya droger ständigt dyker upp är det angeläget att det 
finns effektiva och säkra metoder för att upptäcka och mäta alla typer av droger. Ofta 
handlar det om syntetiska preparat, så kallade ”nätdroger”, som inte är 
narkotikaklassade än (5) och det finns risk för falskt-negativa utfall när drogpanelen som 
används inte inkluderar eller korsreagerar immunologiskt med nya nätdroger. Ett 
exempel på en korsreaktion är reaktionen mellan kodein och positivt provsvar på ett 
snabbtest för opiater. Det blir på grund av att den molekylära strukturen hos de båda 
substansernas antikroppar är liknande, så lika att antikropparna kan binda till båda 
substanserna. Antikroppar som tillsätts ett prov binder då alltså felaktigt till en substans 
som är lik drogen. När en verifiering med GC/MS i detta fall genomförs kommer vi 
exempelvis att kunna se om 6-monoacetylmorfin, en metabolit av heroin, är närvarande 
(6). Påvisas den är provsvaret positivt på missbruk av heroin. Finns inte den metaboliten 
närvarande betyder det att testet är negativt och ett påstående om intag av kodein som 
läkemedel kan vara sant, och en korsreaktion har skett.  
 
Det finns en konflikt mellan institutionens intressen, att kunna utesluta sidointag eller 
krav på strikt drogfrihet och individets rätt att skydda sin integritet. Positiva provsvar 
kan få allvarliga konsekvenser för individen. Därför ska testerna genomföras på ett 
tillförlitligt sätt, och av ett laboratorium som är ackrediterat av SWEDAC (7). Med 
ackreditering menas att säkerställa att en kontroll görs med hög kvalitet och syftet är att 
skapa säkerhet för liv, hälsa och miljö i det vardagliga livet (8). Myndigheten SWEDAC 
kontrollerar därför regelbundet att företag och organisationer är kompetenta nog att 
utföra de uppgifter som de en gång i tiden ackrediterats för. 
 
Narkotikarelaterade dödsfall definieras som inträffade dödsfall med indirekta eller 
direkta koppling till missbruk. Under flera år har antalet narkotikarelaterade dödsfall i 
Sverige följts av Socialstyrelsen, som kunde konstatera en ökande incidens. Det dödsfall 
som där bedöms vara narkotika relaterade går under diagnoser såsom narkomani, 
drogberoende eller förgiftning med narkotika (1).  
 
Kontroll, behandling och uppföljning av personer som missbrukar narkotika är en viktig 
del i strategin för att minska narkotikarelaterade dödsfall. I denna process spelar 
drogtesterna en viktig roll. Det är av avgörande betydelse att testerna är pålitliga och att 
personalen kan hantera dem på ett korrekt sätt. Detta inkluderar även, avläsning och 
tolkning av svaren.  
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1.2 LARO-verksamheten 
 
Socialstyrelsen har genom uppdrag från regeringen fått i uppgift att följa och kartlägga 
och analysera läkemedelsassisterad behandling/rehabilitering vid opiatberoende 
(LARO) (9). Läkemedelsassisterad drogbehandling betyder att man ersätter den faktiska 
drogen med läkemedel som administreras på ett kontrollerat sätt. Läkemedlet har ofta 
narkotika-liknande egenskaper som reducerar suget efter den illegala drogen. På så sätt 
kan man kontrollera ett beroende, reducera vinningskriminalitet och successivt trappa 
ner ett beroende under kontrollerade former.  
Undersökningarna bygger ofta på registerdata där man sammanställer data gällande 
sjuklighet, dödlighet och dödsorsaker, kriminalitet, försörjning, missbruk, retention i 
behandling och utskrivningsorsak. Resultat från dessa studier bekräftar att dödlighet, 
missbruk och kriminalitet minskar under de perioder opiatmissbrukarna finns i 
behandlingsprogrammen (9). 
Behandlingen på LARO-mottagningarna innebär inte bara att ersätta ett drogberoende 
med ett läkemedel utan även psykosocialt stöd, återfallspreventioner, föreläsningar om 
olika sjukdomstillstånd som är relaterade till missbruk och drogberoende och 
psykoterapi (10). Verksamheten bedrivs enligt den gällande lagstiftningen, där personer 
med psykiatrisk specialistkompetens ansvarar för verksamheten och förskrivningen av 
läkemedel (9). 

 
Ansökan om LARO-behandling görs antingen i samråd med socialtjänsten eller via en så 
kallad ”egenanmälan”, där en anmälan görs av privatpersoner som anses sig själva 
behöva vården (10). Inga remisser från annan mottagning eller läkare krävs utan efter 
att ansökan har inkommit bokas ett bedömningssamtal med en läkare på LARO-
mottagningen (10). Vissa kriterier ska vara uppfyllda för att vederbörande ska få vara 
med i programmet. Huvudkriterierna är att en opiatsubstans ska vara huvuddrogen i 
missbruket. Patienten ska ha fyllt 20 år och haft minst 2 års dokumenterad 
opiatberoende. Patienten ska heller inte blivit utesluten från ett annat LARO-program i 
Sverige under de närmaste 6 månaderna (11). 

Verksamheten har mött mycket kritik från professionen genom åren. Kritikerna menar 
bland annat att det inte kan talas om en "behandling" eftersom ett drogberoende ersättas 
av ett annat, vilket principiellt är oetiskt och inte ”lönsamt” (9). Behandlingen har dock 
över tid fått ökad acceptans dels för att det har genererats bättre vetenskaplig evidens 
med åren men även pga bristen på andra effektiva behandlingsalternativ (9). 
2005 introducerades fler läkemedel i programmet och först då kunde LARO-
verksamheten i större skala integrera sin verksamhet inom sjukvårdens insatser mot 
opiatberoende (9). De läkemedel som används idag i underhållsbehandling vid LARO-
mottagningarna är Suboxone, ett kombinationspreparat som innehåller substansen 
buprenorfin och opiatantagonisten naloxon, Subutex som innehåller enbart buprenorfin 
och Metadon som innehåller just metadon (12),(9). 
 
Verksamheten har nu funnits i över 50 år sedan (1960) och det uppskattas att drygt 5 
200 personer får behandling vid 114 LARO-mottagningar i Sverige idag (9).  
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1.3 Urin som provmatrix för droganalyser 
 
Narkotika kan påvisas i olika provmaterial som svett, blod, saliv och urin, men även i 
vävnader och hår. Urin är dock den vanligast förekommande provmatrix. 
 
Njuren ”avgiftar” kroppen genom att filtrera bort orenheter från blodet, som då 
utsöndras i urinen, vilket gör det möjligt att detektera substanser i urin (13). 
I urinen samlas och uppkoncentreras hundratals olika substanser som ska utsöndras. 
Vad du äter, dricker, vilka läkemedel du tar, hur mycket du tränar, och hur väl dina njurar 
fungerar påverkar utsöndringsmönstret i din urin (14). I urinen kan man därför ofta 
detektera både de ursprungliga drogsubstanserna (modersubstanser) och deras 
nedbrytningsprodukter, eller metaboliter. Eftersom det tar tid för kroppen att  
metabolisera substanserna och eliminera dem genom njurarna samt att  
dessa ofta uppkoncenteras i urin, erhålls ett betydligt större tidsfönster för att påvisa 
droger eller deras metaboliter jämfört med analys i blod (3). Man kan alltså upptäcka 
substanser i urinen under en längre tid än vid analys i blod. Fördelar med urinprov är 
även att provtagningen går snabbt och det är enkelt att samla en stor provvolym samt att 
det inte krävs legitimerad personal för själva provtagningen i motsättning till blodprov. 
Nackdelar med urinproven är att urinen varierar mycket i grad av 
uppkoncentrering, vilket även påverkar den absoluta metabolit koncentrationen. Detta 
kan skapa problem med att kunna utföra kvantitativa analyser i urin. Även vid intag av 
samma mängd drog kan koncentrationen i urin skilja sig betydligt mellan individer men 
också mellan prov från samma individ (15). 
 
Det är inte ovanligt att provlämnaren försöker manipulera provet för att inte testa 
positivt. Utspädning av urin antigen genom stort vätskeintag eller genom tillsats av 
vätska till urinprovet efter provtagningen är de vanligast förekommande 
manipulationsmetoderna. Det är därför viktigt att provtagningsrutiner som begränsar 
manipulationsmöjligheter i så stor grad som möjligt följs (15). 
Ett exempel på en metod för att avslöja eventuella manipulationsförsök är att mäta 
kreatinin-koncentrationen i urin (3). Mängden kreatinin som bildas i kroppen är relativt 
konstant på individnivå och beroende på muskelmassan men påverkas inte av hur fysiskt 
aktiv man är. Dock skiljer sig muskelmassan mellan kvinnor och män och den minskar 
även med ökande ålder. Även njurarnas förmåga att filtrera blodet minskar med stigande 
ålder (16). Bedömning av en aktuell kreatinin-koncentration i urin görs vanligen i 
förhållande till referensvärden som har tagits fram i en normalpopulation. Är 
kreatininkoncentrationen under en viss gräns finns berättigad misstanke om utspädning 
av provet. Det är även möjligt att ”normalisera” uppmätt koncentration av 
droger/drogmetaboliter genom att beräkna kvoten mellan koncentrationen av drogen 
och den aktuella kreatinin-koncentrationen i urin, så kallad ”kreatinin-korrigerat” 
koncentration. (3). Denna används för att kunna jämföra seriella mätningar hos samma 
individ eller för att upptäcka urinprov som på grund av utspädning riskerar att ge falskt 
negativt resultat (3). 
När rutinmässig mätning av kreatinin-koncentrationen i urin började etableras i Sverige 
som en kontrollmetod i samband med missbruksanalyser i urin föreslogs ursprungligen 
ett gränsvärde på 4 mmol/l (1 mmol/l = 113 mg/l) som nedre gräns för normalområdet 
(3). Vid lägre koncentration än 4 mmol/L ansågs tidigare att analysresultatet var 
otillförlitligt pga. misstanke om utspädning. Detta gränsvärde baserades på att man 
observerat ökad förekomst av falskt negativa drogtestresultat i prov vars kreatinin-
koncentration låg under detta gränsvärde (17).  
Det rådde länge samsyn kring detta gränsvärde också som följd av att det saknades 
evidensbaserade nationella rekommendationer eller ett beslut på vad som gäller nedre 
gränsvärden för kreatinin-koncentrationen i urin i samband med drogtestning. På senare 
tid har det uppstått problem kring detta då patienter påstått sig inte kunna dricka vatten 
på flera timmar innan provtagning för att kunna hålla sig över kreatinin-gränsvärdet. 
Systematiska undersökningar visade att även normalpersoner kunde fysiologiskt 
uppvisa urin-kreatininkoncentrationer < 4 mmol/L. Därför har många laboratorier på 
senare tid använt sig av ett lägre gränsvärde på 2 mmol/l (3). Det innebär nu att en 
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kreatininkoncentration <2 mmol/L kan tyda på att patienten kan ha manipulerat provet, 
antingen genom att ha druckit mycket innan provtagningen eller genom att provet har 
blivit utspätt manuellt efter vattenkastningen (4). 
 

1.4 Screening, verifiering och cutoff- begreppet 
 

Urinanalyser av missbruksmedel utförs för att påvisa eller utesluta förekomst av en viss 
substans eller flera substanser (kvalitativ analys) men man kan också följa utsöndringen 
av substansen longitudinellt allra helst på basis av kreatinin-korrigerade värden efter 
intag eller vid avvänjning (kvantitativ analys) (18). Oftast utför man en screeningsanalys 
för ”sållning” av prov och de med ett positivt screeningssvar går vidare till verifiering. 
En kvalitativ screeningsanalys (drogtest) mäter huruvida ett test får positivt eller 
negativt resultat utifrån ett givet gränsvärde, ett så kallat ”cut-off”. Gränsvärdet sätter 
den lägsta absoluta (ej kreatinin-korrigerad) koncentration av en missbrukssubstans 
som det minst måste finnas i urinen för att patienten ska kunna klassas som positiv för 
den substansen (19).  
Provresultat som hamnar under ett specifikt gränsvärde räknas som negativa eller ”ej 
påvisbara” och de som hamnar över ett givet gränsvärde räknas som ”påvisbara” och 
därmed positiva (20). Detta kallas för en kvalitativ analys, alltså en analys som inte ger 
en specifik koncentration, men ger ett dikotomt textsvar (påvisbart, eller ej påvisbart) 
och detta innebär att även om man kan påvisa substansen, med en koncentration under 
gränsvärdet, så klassas provet likväl som negativt för att koncentrationen ligger under 
det fastställda gränsvärdet. För bensodiazepiner och cannabis kan vissa laboratorier 
använd sig av två nivåer av gränsvärden. Önskas det lägre gränsvärdet begärs detta 
särskilt, t.ex. vid misstanke om långvarigt missbruk av cannabis eller vid misstanke om 
intag av ett bensodiazepinpreparat med en kort halveringstid vilket gör att 
detektionstiden blir kortare (4). Detektionstiden talar om hur länge efter intag av drogen 
som den fortfarande kan upptäckas i kroppen med den känslighet och den cut-off som 
analysmetoden har. Detektionstiden kan variera från person till person beroende på 
olika faktorer såsom kön, ålder, lever och/eller njurfunktion, mängd substans intaget och 
under hur lång tid man har missbrukat substansen (19). Se appendix 1 för exempel på 
gränsvärden och detektionstider för olika substanser. 

1.5 Mätmetoder 

1.5.1 Screeningstester 
 
Screeningstester bygger ofta på immunokemiska analysmetoder (13). Immunokemiska 
tester är enkla att anpassa till konventionella automatiserade analysinstrument som 
används i rutinen på stora laboratorier för många olika analyser. Dessa instrument är 
ofta on-line kopplade till labbdatasystem och kan hantera stora provvolymer, av såväl 
urin- som blodprover, och ger möjlighet till autovalidering och automatisk 
svarsrapportering (13). Ett svar från en screeningsanalys är kvalitativt och specificiteten 
är inte 100 % med betydande risk för korsreaktivitet, varför ett sådant svar som regel inte 
har juridiskt giltighet. Ideellt bör därför alla positiva screeningstester verifieras med en 
kvantitativ och specifik verifikationsanalys på ett ackrediterat laboratorium. Bara sådana 
analyssvar kan uppnå juridisk giltighet förutsatt att provtagningen har gått rätt till och 
att hela processen är spårbar (chain of custody) (15). 
 
 
 
 
 

1.5.2 Snabbtester i urin 
 
Ett annat exempel på screeningmetoder är så kallade urinstickor som används som 
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manuella snabbtester. Fördelen med urinstickor är att provresultatet kan avläsas mer 
eller mindre omedelbart i samband med patientkonsultationen, dock är den analytiska 
kvaliteten och tillförlitligheten inte alltid den bästa (21). Själva testapparaturen består 
av en plastkassett som innehåller én upp till tolv stickor. Varje teststicka svar för en 
narkotika substans eller en narkotikaklass. Ett multitest som har fler än en teststicka 
testar ofta för det mest vanligen förekommande narkotika substanser såsom kokain, 
cannabis, bensodiazepiner, opiater och amfetaminer och även för alkohol. Övriga stickor 
kan vara kontroller som visar på substanser som normalt förekommer i urinen i en viss 
koncentration (21). En kontrollsticka kan exempelvis visa på substansen kreatinin som 
kontrollerar att provet inte spätts ut (3). Om testet innehåller fler än sex stickor sitter 
stickorna dubbelt i kassetten och det blir en framsida och en baksida (22). Stickorna som 
sticker ut ur kassetten och som skall doppas i urinen är skyddat av ett avtagbart 
plastskydd (21). 
 
 
 
 
 

Plastkassett med teststickor 
 
 
Förkortning av drogens beteckning 
 
Inbindningszon för antikroppar dvs svarszon (den undre, 
markerat T) och kontrollinje, (det övre) 
 
 
 
 
Denna ände av testet doppas i urinen 
 
 
 
 
Figur 1. En schematisk bild över en test kassett för drogtest 
i urin. Reproducerad med tillstånd från Craigmedical (22). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Snabbtester i urin baseras oftast på immunologiska metoder. Immunokemiska 
snabbtester bygger på en reaktion mellan antikroppar och eventuella drogpartiklar i 
urinprovet (22). 
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Figur 2. Är ett schematiskt diagram över hur en immunkemiskt test fungerar på 
molekylnivå. Testet är ett ”Rapid Immuno-migrations test” (RIM-test). 
Analysprincipen bygger på enzymet tiopurinmetyltransferas (TPMT). TPMT- 
Katalyserar en reaktion där 6-merkaptopurin omvandlas till 6-metylmerkaptopurin 
(6-MMP). Reaktionsprodukten 6-MMP kan binda till sig en specifik antikropp till 6-
MMP eller andra TPMT-katalyserade reaktionsprodukter. Såsom visas på bilden blir 
ett biotinylerad 6-MP-substrat metylerat av ett protein, kallat SAM som är en 
metyldonator, in vitro då TPMT finns närvarande. Den biotinylerade 
reaktionsprodukten är ett konjugat som kovalent binder till 6-MMP i provbrunnen i en 
RIM-kassett innehållande anti-6-MMP-IgG. Det vattenhaltiga provet migrerar upp 
papperet i kassetten, och synliga lila sträck syns efter ca 5 minuter. Det nedre bandet i 
kassettens fönster visar (biotin-6-MMP: Au-Anti-6-MMP-IgG-komplex) och indikerar 
närvaron av 6-MMP-metylerade reaktionsprodukten av TPMT-katalyserad 
metylering av 6-MP. Det övre bandet (Protein A: Au-Anti-6-MMP-IgG-komplex) 
fungerar som en intern kontroll för att kontrollera att reagenserna i kassetten fungerar 
korrekt (23). Reproducerad med tillstånd från Freepatentsonline. 
 
 
Den immunokemiska tekniken bygger på detektion av den sökta substansen genom att 
man till provet tillsätter en riktad antikropp mot den substans man söker (24). 
Om det finns drogpartiklar i provet, “tävlar” drogpartiklarna med antikropparna i testet 
om att binda sig till bindningssäten som finns på ytan av membranet på teststickan. 
Antikropparna är färgade och vill i första hand binda till de lösa drogpartiklarna som 
eventuellt finns i provet, och när antikropparna gör detta kan de inte binda sig till 
inbindningssäten på teststickans membran (19). 
Finns det inte några drogpartiklar i provet, fastnar de färgade antikropparna istället på 
inbindningszonen på teststickan. Detta innebär att vi ser på stickan, att ett positivt 
resultat inte genererar en linje i testfönstret märkt "T", medan ett negativt resultat 
genererar en linje i testfönstret "T" (19).   
En kontrollinje med en annan antikroppsreaktion finns också på membranet. Det måste 
finnas på stickan och visar att testet har fungerat. En linje ska alltid finnas där då ett test 
är gjort oavsett om provet är positivt eller negativt (21). Om en linje inte uppträder där 
är testet ogiltigt även fast en linje uppträder i ”T” zonen (21),(22). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.freepatentsonline.com/6946258-0-large.jpg
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C = Kontrollinje, visar på att testet är giltigt. 
 
T = Svarzonen, ett sträck här visar på negativt svar. 
 
 
 
Figur 3. Bilden beskriver svarsresultatet som visas 

på testkassetten och är reproducerad med tillstånd från Craigmedical (22). Bilden 
visar ett positivt svar för THC (Tetrahydrocannabinol) som är den aktiva substansen i 
Cannabis. Där syns enbart én streckad linje och det är kontrollinjen. Övriga substanser 
visar på negativa provsvar och två streckade linjer syns, en kontrollinje och en 
svarslinje. Dock ser vi en försvagad svarslinje för COC (kokain). När kontrollinje är 
stark jämförelsevis med svarslinjen, kan det tyda på att ett visst antal av 
antikropparna ändå bundit till en substans i provet. Övriga förkortningarnas 
betydelse är AMP (amfetamin) , MTD (metadon), MAMP (methamfetamin). 
 
Testerna är designade för att kvalitativt kunna påvisa förekomsten av narkotiska 
preparat i mänskligt urin och är endast avsedda för professionellt bruk (21). 

a) Kokain 
 

Huvuddelen av kokain bryts ner till metaboliten bensoylekgonin i kroppen. 
Snabbtestsanalyserna bygger på påvisande av bensoylekgonin. Kokain kan vanligen 
påvisas ca 1-3 dygn efter ett intag (4). 

b) Cannabis  
 
Andra namn för cannabis är t.ex. hasch och marijuana. ”Spice” är ett sammlingsnamn på 
växtbaserade produkter där man har tillsatt syntetiska cannabinoider. Den viktigaste 
bland c:a 60 psykoaktiva substansen i cannabisplantan är tetrahydrocannabinol (THC) 
och det är den substans som bestäms i urinen vid droganalys. Denna substans är mycket 
fettlöslig och den lagras därför i fettvävnad efter intag. THC omvandlas via levern till mer 
än 80 olika nedbrytningsprodukter. Att testa för cannabis kan bli problematiskt då 
substansen stannar länge i kroppen pga att den lagas i fettvävnaden (4). 
Hos en person med långvarigt missbruk kan THC spåras i kroppen i upp till 8 veckor på 
en standardtest med gränsvärde 50 ng/ml (18). Detta är en mycket lång period i ett 
behandlingsförlopp och det är svårt att veta om personen fortsätter röka under denna 
period eller inte röker alls om man inte utför longitudinella kvantitativa mätningar av 
kreatininkorrigerade koncentrationer med verifikationsmetoder (4),(19). 
Idag finns test där gränsvärdet ligger på 200 ng/ml, vilket innebär att en person som haft 
ett dagligt intag av cannabis och sedan slutat kan endast få ett positiv svar i 12-16 dagar 
(i sällsynta fall uppåt 20 dagar och mer) (4). 

c) Bensodiazepiner 
 
Det finns mer än 20 olika bensodiazepiner med mer än 40 olika namn. Snabbtesten 
reagerar eller korsreagerar med flertalet bensodiazepiner och deras metaboliter. Det vill 
säga flertalet preparat och relaterade metaboliter korsreagerar och ger ett positivt utslag 
på testen (19). Testen har dock inte samma sensitivitet för alla substanser  
och vissa bensodiazepinmetaboliter måste föreligga i högre koncentrationer än 
standardbensodiazepinet som testet är kalibrerat mot (ofta oxazepam) för att kunna 
påvisas. 
För en del bensodiazepiner återfinns mindre än 10 % av modersubstansen i urin. Detta 
kan skapa problem då man använder en relativ hög cut-off för oxazepam (21). 
Det överordnade gränsvärdet på en teststicka förhåller sig alltså till ett gränsvärde för 
oxazepamekvivalenter i urin. Det tas som utgångspunkt för alla bensodiazepiner 
eftersom många omvandlas till gemensamma metaboliter i kroppen. Gränsvärdet eller 
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cut-off för oxazepam ligger på 300 ng/ml (4). 
Detektionstiderna varierar mycket för Bensodiazepiner. Detta pga. av de många olika 
varianter som finns idag. De olika varianterna är kort verkande och långverkande vilket 
betyder att de har olika halveringstider och stannar i kroppen olika länge. 
Bensodiazepiner som används som hypnotika har som regel kort halveringstid och 
elimineras mycket snabbt, medan bensodiazepiner som används som anxiolytika, 
antiepileptika eller tranquilizer (lugnande) kan spåras i upp till 4-8 veckor efter intag 
(4),(19),(21). 
 

 
 
Figur 4. Metabolismen för några vanligen förekommande bensodiazepiner. 
Reproducerad med tillstånd av Aleretoxicology.com (25). 

d) Opiater 
 
Exempel på opiater är heroin, morfin och kodein och dess metaboliter.  
Opiater kan påvisas under 2-5 dygn efter intag beroende på preparat och mängd intagen 
substans (4). 
Den immunologiska snabbtesten detekterar både ren morfin och heroin, samt 
metaboliter. På schemat nedanför ses de olika metabolitvägarna och vad som utskiljs i 
urinen. Heroin omvandlas snabbt till morfin i kroppen (18). Då heroinmissbruk specifikt 
ska påvisas i ett drogtest måste detta ske separat p.g.a. det är svårt att fastställa om 
patienten tagit morfin eller heroin eftersom det sker en snabb omvandling av heroin till 
morfin i kroppen. Vid vidare verifiering av ett positivt test ses metaboliten 6-
monoacetylmorfin för heroin, förkortat 6-MAM (4). 
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Figur 5. Visar metabolismen för opiater. Reproducerad med tillstånd från Ferle AB 
(19). 

e) Amfetaminer 
 
Amfetaminer tillhör gruppen centralstimulerande  aminer och de vanligaste 
förekommande preparaten är amfetamin, metamfetamin och ecstasy (MDMA), efedrin 
och khat. PCP, även kallat ängladamm, är en annan substans som heter fencyklidin. PCP 
är ett hallucinogent medel som härrör närmast från amfetaminer (4). 
Utsöndringshastigheten av substanserna och substansernas metaboliter beror av 
urinens pH. Vid låg pH i urin är elimineringen snabbare. Normalt kan substanserna och 
metaboliterna spåras i urin i bara några få dagar efter intag. En substans kan här vara en 
annan substans metabolit. D-amfetamin är t.ex. metaboliten till metamfetamin och både 
modersubstansen och metaboliten utsöndras i urinen (4),(19).  
Khat är ett preparat som utvinns genom att mala eller tugga blad från plantan Chata 
edulis. Det är ett missbruksmedel som mycket påminner om amfetamin. Efedrin är en 
substans som förekommer i många läkemedel och är också klassad som en 
centralstimulerande substans (4).  
Screening analyser ger inte svar på vilken centralstimulerande amin som har påvisats 
och påvisar långt ifrån alla centralstimulantia. Verifiering av positiva screeningsresultat 
för centralstimulantia är absolut nödvändig (4). 
 

f) Läkemedel 
 
Många läkemedel är narkotikaklassade och dessa läkemedel kan missbrukas i och med 
att de är beroendeframkallande och i många fall ger rus. Många av dessa läkemedel kan 
upptäckas med snabbtester i urin. Ett klassiskt exempel på detta är kodeinet från 
läkemedlet Citodon som i en viss mängd kan ge ett positivt utslag på ett opiat-test. Som 
tidigare nämnt, omvandlas kodeinet till morfin som påvisas i snabbtester (19). Även 
själva kodeinet korsreagerar med opiattestet.  
Även andra icke-narkotikaklassade mer vanliga läkemedel, som t ex en receptfri 
allergimedicin, kan resultera i ett positivt svar i en screening/drogtest och klassas också 
som korsreaktioner (19).  
Opiater och bensodiazepiner är det mest vanligt förekommande missbrukade 
läkemedlen. För att utesluta korsreaktioner md läkemedel kan man med vidare analys 
verifiera exakt vilken substans eller metabolit som finns i provet och därmed kan en 
korsreaktion bekräftas eller uteslutas (26).  Se appendix 2 för exempel på läkemedel som 
ger positiva svar i olika drogtester. 
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1.5.3 GC-MS 
 
Den fortvarande vanligaste kromatografi metoden när det gäller drogtester är GC-MS-
teknik (gaskromatografi-masspektrometri). Positiva screeningsresultat verifieras oftast 
med GC-MS eller annan masspektrometisk metod (26). 
 

Figur 6. Schematisk bild över GC-MS-teknik. Reproducerad med tillstånd från 
Dunnivant and Ginsbach.  
 

GC/MS är en teknik som kombinerar gaskromatografi med masspektrometri. 
Gaskromatografi-masspektrometri är en mer kostsam form av analys jämfört med 
immunologiska metoder, men framför allt är den en betydligt mer sensitiv och framför 
allt en mer specifik teknologi (13). Urinprovet genomgår olika provupparbetningssteg 
och det upparbetade provet injiceras i gaskromatografen där det förångas och separeras 
i enskilda kemiska föreningar i en lång (30-60mm) kapillär separationskolonn (27). GC-
kolonnen är en tunn glaskapillär med liten inre diameter som är placerad i en GC-ugn. 
Den inre ytan har ytbehandlats med ett tunt lager av kiselpartiklar med olika kemiska 
egenskaper. Separation och transporten genom kolonnen sker med hjälp av en inert 
bärargas under samtidig påverkan av en temperaturgradient som generas efter ett 
temperaturprogram i ugnen (27). GC-kapillären är i andra änden kopplat till en mass-
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spektrometer. De separerade kemiska föreningarna joniseras och accelereras i ett 
elektriskt fält och deras ratio mellan massa och laddning (m/z) mäts i masspektrometern 
(MS) under nära-vacuum betingelser. Masspektometri, MS, detekterar alltså 
tidsseparerade joner av ämnen utifrån deras mass-/laddningsförhållande. Mängden 
joner registreras av en detektor och kan presenteras grafiskt i form av ett spektrum av de 
joner som monitoreras av detektorn under ett bestämt tidsintervall (13),(27). På grund 
av GC/MS:s höga specificitet används denna analysteknologi ofta som en referens-metod 
för bekräftande analys av specifika enkelsubstanser, t.ex. oxazepam, som ger positivt 
utslag för gruppen "bensodiazepiner" vid immunologiska snabbtester, men kan även ge 
specifikt svar på vilket bensodiazepin som troligen har intagits (27). GC/MS och andra 
masspektrografiska metoder anses vara den "gyllene standarden" för identifiering och 
verifiering av narkotiska ämnen i urin (28). För vissa ämnen är differentieringen av 
enkelsubstanser inom substansgruppen av större betydelse, som för bensodiazepiner och 
amfetaminer. Att ta reda på den specifika bensodiazepinen som troligen har används, är 
av klinisk relevans då de snabbtesterna endast kan ge ett generellt svar på 
substansklassnivå som ofta  
inkluderar många olika substanser (3).  

1.6 Varför görs verifikationsanalys? 
 
Det finns flera anledningar till att en verifikationsanalys görs som andra steg i 
missbruksanalysen vid positivt screeningsresultat. Dels görs den för att en screening inte 
är juridiskt giltig men den måste också göras för att utesluta korsreaktioner, som t.ex. 
kan leda till falskt positiva resultat. (27). GC-MS tekniken är väldigt specifik och risken 
för felbedömningar pga. interferenser eller korsreaktiva produkter är ytterst liten. Vidare 
har GC-MS metoder på moderna instrument ofta mycket hög sensitivitet och därmed 
lägre detektionsgränser än screeningstester eller snabbtester. Dessutom ger 
screeningstester enbart svar på att en drog tillhörande en viss substansgrupp (t.ex. 
"bensodiazepiner", eller "opioider") har påvisats, men inte exakt vilken specifik substans 
(t.ex. diazepam, eller kodein) som ursprungligen har intagits (27). GC-MS möjliggör en 
kvantitativ analys av enkelsubstanser (13). D.v.s. man kan göra en specifik 
koncentrationsbestämning av substansen i provet. Med GS-MS tekniken går det därför 
att följa (kreatinin-korrigerade) koncentrationer av specifika droger över tid, t.ex. i 
samband med ett avvänjningsprogram (29). GC-MS tekniken upptäcker i vissa fall också 
om ett prov manipulerats på så sätt att en annan substans tillsatts för att dölja den 
verkliga substansen (13),(28).   

1.7 Varför gjorde jag denna enkätundersökning? 
 
Provsvar från droganalyser kan ha allvarliga följder för personen som testas, men även 
för samhället som helhet. Särskilt problematiska är falskt-positiva eller falskt-negativa 
provsvar. Om personen testas falskt-positivt kan eventuellt körkortet indras, patienter 
kan kastas ut ur drogprogram, elever kan utsättas för olika sanktioner, man kan mista 
sitt jobb eller omsorgsrätten för sina barn, och detta på felaktig grund.  
Falskt-negativa resultat kan och andra sidan ge säkerhetsproblem för samhället, t.ex. i 
transportsektorn.  
Det är därför viktigt att personalen som utför och tolkar drogtester har hög kunskapsnivå 
och medvetenhet om olika aspekter och felkällor i samband med drogtestning.  
Jag intresserade mig speciellt för fyra områden: a) Rekvirenten: Vem är rekvirenten för 
drogtesterna? Vilken yrkesbakgrund och erfarenhet har personerna som tar sådana 
tester? Vilka droger testas för och finns obemötta behov och/eller regionala skillnader i 
samband med drogtestning? b) Upplärning: Hur bra är kunskapsnivån bland personalen 
som tar prov, utför analyser och avläser provresultaten?  Finns någon form för specifik 
utbildning? c) Praxis: Hur är rutinerna samband med provtagningen. Finns regionala 
skillnader? Finns "chain of custody"-rutiner? I hur stort omfång används så kallade 
snabbtester i förhållande till standard procedurer för drogtestning med initiala 
screeningstester och efterföljande verifiering av positiva resultat? Vilka droger testas 
huvudsakligen för och vilka framtida behov finns? d) Förtolkning: Hur stor erfarenhet 
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omkring tolkning av provresultat finns bland personalen?  Känner personalen till 
skillnaden mellan kvantitativa och kvalitativa svar av drogtester i urin och deras 
validitet? Känner personalen till konceptet omkring/betydelsen av "cut-off", 
detektionstid/-fönster, korsreaktivitet, interferenser och möjliga felkällor. 
 
I mitt framtida arbete som farmaceut/apotekare kan jag komma att själv sälja och ge råd 
om snabbtester för droger. Redan idag finns ett flertal tester att köpa på internet för 
privatpersoner. Via hemsidan har köparen tillgång till att chatta med farmaceuter och 
fråga om produkten. Jag tror att nästa steg antagligen blir att produkter för testning av 
droger kommer att säljas främst på apotek men även i dagligvaruhandel, precis som 
tester för laktosintolerans och graviditetstester. 
 
Chain of custody CoC = Spårbarhet hänvisar till en noggrann kronologisk dokumentation eller 
spårbarhet av provtagning, analys och disposition av fysiska eller elektroniska bevis (30). 

 

2. Syfte  

Syftet med enkäten är att få en översikt över hur snabbtester används i praxis i Sverige 
och hur mycket kunskap som finns bland personalen omkring testarnas tillförlitlighet, 
användning/indikation, felkällor och begränsningar, samt hur provresultaten förtolkas. 
Dessutom önskar jag att få en översikt över framtida behov av nya drogtester ur 
användarens perspektiv. 
 

3. Material och Metod 

3.1 Studiedesign 
 
Denna studie bygger på två enkätundersökningar som hade som syfte att utvärdera 
användningen av drogtester i urin. Enkäten skrevs ut i pappersformat och delades ut 
under LARO-mötena 14-16  november 2012 och 13-15 november 2013. 

3.2 Urval 
 
De två enkäterna delades ut i samband med en årlig nationell konferens om 
Läkemedelsassisterad Rehabilitering vid Opiatberoende (LARO) i Umeå, som vänder sig 
till alla LARO-mottagningar i landet. Målgruppen var deltagarna på LARO-konferensen. 
Urvalet kan betraktas som slumpmässigt då alla närvarande på mötet kunde besvara 
enkäten oavsett befattning, ålder, kön. Inklusionskriteriena var att personalen som 
besvarade enkäten skulle vara aktiv i arbete vid någon av LARO-mottagningarna i 
Sverige.  

3.3 Procedur 
 
Deltagandet var frivilligt och svaren från båda enkäterna behandlades anonymt och 
analyserades samtidigt/samlat i perioden december 2013 till januari 2014.  Frågorna var 
en kombination av öppna och slutna frågor med avbockningsalternativ. Enkätsvaren 
från 2012 jämfördes med enkätsvaren från år 2013.  
 
Enkäterna var i utgångsläget näst intill identiska. På enkäten som delas ut under 2013 
fanns det en obligatorisk ruta för i vilket landsting man utövar sitt yrke, samt vilken 
befattning och institution man jobbar vid. Detta fanns inte med på enkäten för 2012. På 
enkäten som delades ut under 2012 var det fakultativt att fylla i sitt landsting, under 
övrigt. På enkäten för 2013 fanns även en fråga som innefattar om svararen känner till 
läkemedel som orsakar korsreaktivitet. 
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3.4 Databearbetning 
 
Enkäten sökte efter både kvantitativ och kvalitativ information.  
Bearbetning av enkätsvaren i olika graderingsskalor gjordes med hjälp av 
datorprogrammet Microsoft Excel. Eftersom att antal enkätsvar var begränsat användes 
enbart deskriptiv statistik. Informationen från enkäten skattas som frekvenser, 
proportioner, graderingar  för att beskriva och/eller jämföra samband. 

3.5 Litteratursökning 
 
Databasen PubMed samt google.se har använts som sökmotorer för insamling av 
litteratur och bakgrundsinformation. Sökord som använts var bland annat drogtester, 
narkotikaanalys i urin, cutoff, snabbtester i urin, verifikationsanalys av drogtest, urine 
test for drugs, Colibri, Ferle, drugurineanalysis, m.fl. Litteratursökningen ägde rum 
mellan november 2013 och mars 2014. Inklusionskriterier var kliniska studier, 
humanstudier som publicerades efter år 2000 till idag. Även faktatexter tillhörande 
produkter från tillverkare av drogtester i urin togs med. Dessutom inkluderades 
faktatexter från tidigare undersökningar inom olika landsting och Socialstyrelsen 
inkluderades. Djurstudier och studier som undersökte kunskaper om drogtester i urin 
hos personal från andra land än Sverige kom dock inte i betraktning.  
 

4. Resultat 

4.1 Enkätsvar – sociodemografiska data 
 
29 enkäter besvarades under LARO- mötet 2012 varav 3 stycken blev exkluderade pga 
tvetydliga svar eller blankt svar. Av de 26 som svarade på enkäten det året var det 14 
stycken som svarade nej och 12 stycken som svarade ja på frågan om de själva utför 
snabbtester av droger i urin.  
25 enkäter besvarades under LARO-mötet 2013 och alla kunde ingå i analysen. På 
enkäten som delades ut det året svarade 14 stycken personer ja på frågan om de själva 
använder drogtester i urin och övriga svarade nej. 
 
Av de som svarade ja var det en majoritet som även svarade ja på att de alltid använder 
snabbtester vid vissa diagnoser, eller kliniska symtom. Många svarade i valfri text att 
diagnosen ADHD eller standardrutiner var indikation för urintestning. 
 
Av alla som svarade på enkäten från 2013 hade hela 73 % en befattning som sjuksyster.  
Eftersom frågan om befattning inte fanns på enkäten för 2012 vet vi inte med säkerhet 
vilken yrkeskategori de som svarade på enkäten under det året tillhörde, antagligen var 
andelen sjuksyster hög även det året. På frågan om vilka som utförde snabbtesterna på 
institutionen var det hela 63 % som var sjuksköterskor, sammanslaget för 2012 och 2013, 
och övriga 37 % var skötare eller undersköterskor.  
 
Någon läns-specifik skillnad i enkätsvaren kunde inte fastställas. Svarsfrekvensen för 
2013 angående vilket län man tillhörde var låg, endast 10 stycken svarade på frågan om 
länstillhörighet, samt att väldigt få skrivit vilket län de tillhörde under övrig på enkäterna 
som delades ut 2012. Inga specifika skillnader kunde heller hittas mellan de som svarade 
på frågan och för de olika länen. De som arbetade på samma institution i samma län har 
dock - inte helt oväntad - svarat väldigt lika på frågor som rörde arbetsplatsen. En 
övervägande majoritet tillhörde dessutom Västerbottens län. Fördelning över olika 
arbetsplats- och länstillhörighet ses i figur 7 och i figur 8.  
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Figur 7. Översikt över institutioner som respondenterna på enkäten hade som sin 
arbetsplats. Rehab= rehabiliteringsklinik, kriminalvård=kriminalvårdenheter, 
öppenvård= öppenvård, kommun= kommun, skola= skola, övrig specmot= övrig 
specialmottagning. 
 
 
      
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 8. Fördelning av länstillhörighet bland personer som svarade på enkäten. 
väsbot=Västerbottens län, norr=Norrlands län, väst norr=Västernorrlands län, 
jämt=Jämtlands län, jönköp= Jönköpings län, sthlm=Stockholms län. 

4.2 Rutiner i samband med drogtestning i urin  
 

Figur 9 visar en översikt över hur vanligt det är att testa för en viss drog.  
Diagrammet i figur 9 är en sammanslagning av resultaten från 2012 och 2013, eftersom 
inga specifika skillnader kunde ses mellan de två åren. Spice testades inte för med 
snabbtester i enkätsvaren från 2012, troligen för att snabbtestet inte var kommersiellt 
tillgänglig ännu under 2012. Den siffran i diagrammet bygger alltså endast på 
enkätsvaren från 2013. Alla svarade sedan ja på frågan om de använder multistickor. 
Olika regler och rutiner rapporterades beroende på institution gällande rutiner hur ett 
positivt svar på ett multitest eller ett singeltest vidare ska verifieras med en 
kromatografisk metod såsom GC/MS.  
På frågan om de positiva testsvaren alltid skickades vidare för verifiering var det en 
majoritet som svarade att dem inte gjorde det.  
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Även översikten som presenteras i figur 10 bygger på en sammanslagning av svaren för 
2012 och 2013, då inga skillnader kunde ses mellan åren. 
 

 
Figur 9. Beskriver fördelningen för vilka drogtyper som vanligen testas för, 
sammanslaget för 2012 och 2013. Förtydligande av förkortningar; AMF= amfetamin, 
BENZ= besodiazepiner, BUP= buprenorfin, THC= tetrahydrocannabinol, MDMA= 3,4-
metylendioksymetamfetamin, eller ”ecstasy”, OXY= oxycontin, MOP= (singeltest för) 
morfin.   
 
 

 
Figur 10. Beskriver huruvida de positiva svarsresultaten från snabbtesterna alltid går 
vidare till verifiering, sammanslaget för 2012 och 2013. 

4.3 Problem i samband med drogtestning 
 
På en skala mellan 10-50% fick de som svarade på enkäten skatta hur stor andel av 
patienter de upplever var påverkade av droger fast ett negativt svar erhålls med 
snabbtesterna. Resultatet sammanslaget för 2012 och 2013 visas i tabell 1. Där anges 
andelen patienter i procent som beter sig påverkat även om man får negativa 
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screeningsresultat. ”Antal” är antal personer/personal som svarat i det olika procent 
kategorierna.  
 
Tabell 1. Andel patienter som får negativa screeningstester även om de tydligen är 
påverkade.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det finns specifika substansgrupper som är överrepresenterade då det kommer till typ-
2-fel d.v.s. att patienten erhåller ett troligen falskt-negativt svar i situationer där 
personalen upplever patienten märkbart påverkad. På frågan om vilka substansgrupper 
personalen trodde kunna ligga bakom patientens kliniska symptom blev fördelningen 
enligt figur 11. Figur 11 representerar siffror för båda åren, då några skillnader mellan 
2012 och 2013 inte kunde fastställas. De dominerande substansgrupperna som 
misstänktes var nät-droger, bensodiazepiner, spice och centralstimulerande droger. 
Många angav i fritext att de trodde att pregabalin (Lyrica) kunde ligga bakom många 
falskt-negativa resultat. D.v.s. de patienterna som uppträder märkbart påverkade men 
får ett negativt svar på snabbtester uppger ofta att de använder läkemedlet pregabalin 
(Lyrica).  
 

 
 
Figur 11. De substansgrupper personalen anser vara överrepresenterade vid typ-2-
fel. Förklaringar av förkortningar; nät= nätdroger, tram= tramadol, metadon= 
metadon, bup= buprenorfin, dextro= dextropropoxifen, opium= opium, kok= kokain, 
spice= spice, can= cannabis, benz= bensodiazepiner, cen= centralstimulerande.  

 

cen

benz

can

spice

kok

opium

dextro

bup

metadon

tram

nät

0 5 10 15 20 25 30

Substansgupper som är överrepresenterade 
vid typ-2-fel

Andel  
patienter 
(%) 

Antal 

10 % 11 

20 % 12 

30 % 12 

40 % 7 

50 % 9 



 
 

18 

Eftersom många anser att nät-droger är svåra att upptäcka med snabbtesterna (vilket det 
också är) var det intressant att ta reda på hur prevalensen ser ut, när det kommer till 

frågan om man tror att nät-droger kan ligga bakom drogpåverkan då patienten testar 
negativt. Resultatet blev enligt tabell 2, sammanslaget för 2012 och 2013 då inga 
specifika skillnader mellan enkätsvaren för 2012 och 2013 kunde fastställas. 
 
Tabell 2. Andelen patienter med falskt-negativa svar, där besvararen tror att 
nätdroger kan ligga bakom den kliniska bilden av en påverkad patient. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.4 Värderingar omkring drogtester  

4.4.1 Falskt positiva, falskt negativa provsvar 

 
Alla typer av analyser är behäftade med risk för typ-1-fel (falskt positivt svar, d.v.s. 
positivt testresultat även om patienten inte tagit drogen) och typ-2-fel (falskt negativt 
svar, patienten testar negativt även om drogintag skett). Det tycks vara en viss diskrepans 
vid bedömning av allvarligheten vid typ-1 och typ-2-fel mellan år 2012 och 2013. År 2012 
var det dock relativt jämt mellan de två felen, men typ-2-fel, alltså att patienten skulle få 
ett falskt negativt svar, överväger i svarsresultaten. Enkäten från 2013 visade på ett annat 
resultat nämligen en övervägande majoritet som tyckte att typ-1-fel, alltså att patienten 
får ett falskt positivt svar, var det mest allvarliga utfallet. 

 
Figur 12. Svar på frågan om man  Figur 13. Svar på frågan om man  
anser typ-1-fel eller typ-2-fel som  anser typ-1-fel eller typ-2-fel som 
mest graverande, för år 2012.  mest graverande, för år 2013. 
 
Vilken typ av fel som anses vara mest allvarligt, typ-1-fel eller typ-2-fel hänger samman 
med uppfattningen av tillförlitligheten av testerna, men även perspektivet och klinisk 
erfarenhet bland dem som avläser och tolkar testresultaten.  
År 2012 var det hela 75 % som svarade nej på frågan om de upplever några svårigheter 
med tolkningen av resultatet för snabbtesterna. Enkätsvaren från 2013 visade på det 
motsatta.  
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År 2013 var det hela 75 % som istället svarade att det finns svårigheter med tolkningen 
av resultaten.  
Även avläsningen av svaren från själva teststickan tyckts ha blivit mer problematiskt från 
2012 till 2013.  År 2013 var det 50 % som svarade att det finns svårigheter med 
avläsningen av resultaten mot motsvarande 8 %, 2012.  
Sammanslaget för båda åren svarade en övervägande majoritet på över 90 % att det inte 
finns någon form av svårighet vid själva utförandet av testningen. Mer än 90 % procent 
svarade också att testerna fungerar ganska bra på en skala mellan mycket bra - mycket 
dåligt, sammanslaget för båda åren. 

4.4.2 Faktorer som kan påverka frekvensen av typ-1-fel och typ-2-fel 

 
Både år 2012 och 2013 är märket Ferle det mest använda märket på urinstickor. År 2012 
var det 60 % som använde Ferle och övriga använde märken såsom Concateno och 
Colibri och dessa två svarade för resterande procent. Ferle är även under 2013 det märket 
som används mest men användningen av Colibri-testen har ökat. Även om de olika 
producenterna ofta använder sig av samma typ av antikroppar kan det finnas skillnader 
mellan produkterna som kan påverka testutfallet, speciellt om provet innehåller 
koncentrationer i närheten av de cut-off värden som respektive test har. För båda åren 
var det mest vanligt att testet togs direkt på LARO-mottagingen men också att provet 
utfördes på specifikt kem-lab. Några specifika skillnader gentemot typ-fel och huruvida 
testet utfördes på kem-lab eller LARO-mottagingen kunde inte fastställas. Inte heller 
kunde någon skillnad ses i huruvida personalen ansåg att själva utförandet av testet 
fungerade eller hur ofta de upplevde att testet kom tillbaka negativt trots att personen 
märkbart var påverkad, beroende på om testet utfördes på kem-lab eller direkt LARO-
mottagningen. 
 

4.5 Kunskap omkring droganalysen 
 
På frågan om personalen visste i detalj hur ett screeningtest/snabbtest och en verifiering 
av ett urinprov går till var det år 2012, 76 % som svarade nej och motsvarande år 2013 
var det hela 84 % procent som svarade nej.  
På frågan om personalen känner till begreppet ”cut-off” var det år 2012 hela 84 % som 
svarade ja och vidare samma år svarade 68 % nej på om de kände till det specifika 
gränsvärdarna för de enskilda substansgrupperna. Motsvarande svarade år 2013 endas 
56 % ja på frågan om det kände till begreppet ”cut-off” och vidare hade 76 % ingen 
kännedom om specifika gränsvärden. Både år 2012 och 2013 svarade 52 % nej på om de 
kände till de detektionstider som finns för de olika substansgrupperna.  

4.5.1 Korsreaktivitet 

 
Korsreaktivitet är inte ovanligt vid drogtestning med snabbtester.  
 
På frågan om personalen kände till begreppet ”korsreaktivitet” svarade en majoritet ja 
med hela 84 % år 2013 och 77 % år 2012. 
 
Många patienter och personal känner inte till typiska läkemedel som kan ge falskt- 
positiva utslag på drogtester i urin. Det som är intressant är att undersöka vetskapen hos 
personalen på LARO-mottagningar om korsreaktivitet och hur vanligt det är.  
Figur 14 beskriver frekvensen svarande på enkäten som kände till att ett visst läkemedel 
ger en korsreaktion på snabbtester av droger i urin, denna fråga fanns enbart med i 
enkäten från 2013. Fler svarsalternativ var tillåtet att ange vid denna fråga. 
Endast tre personer svarade här att det inte kände till något preparat alls. 
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Figur 14. Andelen personer i procent som kände till att ett givet preparat ger en 
korsreaktion. 
 
Appendix 2 visar en tabell med ”facit” över vanliga läkemedel som kan ge positivt utslag 
på snabbtester i urin.  

4.5.2 Personalens utbildning 

 
Hur personalen hanterar testerna, utför och tolkar resultaten är extremt viktigt för en 
korrekt användning av snabbtesterna i klinisk vardag. Personalen måste även ha 
kunskap för att kunna svara på frågor och kunna parera mellan ”förklaringar” och 
påståenden från patienterna. På en fråga hur personalen utbildas i användningen av 
testerna fanns tre underkategorier. Underkategorierna löd a) Får personalen någon 
specifik utbildning i att utföra testerna? b) Följer personalen producenten av testets 
instruktioner? c) Följer personalen egna SOP:ar (standard operating procedures)? 
Svarsresultaten förehöll sig lika mellan 2012 och 2013 och resultatet visar sammanlagda 
siffror för de båda åren. Figur 14 visar därför den gemensamma svarsfrekvensen för 2012 
och 2013. 
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Figur 14. Svarfördelning på frågan om specifik utbildning (a) följsamhet till egna 
instruktioner (b) följsamhet till producents instruktioner (c) egna ”standard operation 
procedures” SOP:ar. 
 
Bara 4 av 22 personer svarade att det fick en utbildning genom arbetsgivaren på 
arbetsplatsen som kom i tillägg till enbart instruktionerna från tillverkaren för de 
respektive snabbtesterna. Alla svarade ja på frågan om de följer producentens 
instruktioner och endast 5 av 12 personer svarade att det har egna framtagna SOP:ar som 
de följer. 

4.6 Skillnader mellan utfall av enkäten mellan 2012 och 2013 
 
I enkätsvaren framgår det att beroende på år så dominerar en viss typ av fel som svararen 
anser vara de mest allvarliga utfallet. År 2012 övervägde typ-2-fel, ett falskt negativt svar, 
svarsresultaten. År 2013 övervägande typ-1-fel, alltså ett falskt positivt svar, som 
betraktades som mest allvarligt. En möjlig förklaring för denna diskrepans ges i 
diskussionen. 
 
Vissa specifika substansgrupper är överrepresenterade då det kommer till typ-1-fel och 
typ-2-fel. Vi ser en ökning i frekvensen av ”falskt positiva svarsresultat”, typ-1-fel, för 
preparat i bensodiazepingruppen mellan 2012 till 2013. Vi ser också en liten minskning 
i förekomsten av ”falskt negativa resultat”, typ-2-fel, kopplade till Spice mellan 2012 och 
2013. Enligt enkätsvaren från 2012 testades inte Spice för med snabbtester, det året. 
Denna minskning kan alltså bero på tillgängligheten av bättre snabbtester för Spice i 
urin.  
 
På frågorna som handlade om hur snabbtesterna tolkas ser vi drastiska skillnader mellan 
2012 och 2013. Från år 2012 till år 2013 har svarsfrekvensen av antal som svarade ja på 
frågan om det finns svårigheter med tolkningen av resultaten? ökat med 50 %. På frågan 
om svårigheter finns när det gäller avläsningen av resultatet från själva teststickan? 
ökade svarsfrekvensen för antal som svarade ja, med 42 % mellan 2012 och 2013.  
 
På frågan om personalen vet hur ett screeningstest/snabbtest och en verifiering av ett 
urinprov går till i detalj, ser vi en ökning i svarsfrekvensen för de som svarade ja med 8 
%, mellan 2012 och 2013. Vi ser även en ökning med 7 % av de som svarade ja på frågan, 
om det kände till begreppet korsreaktivitet.  
 
När det gällde begreppet ”cut-off” var det 28 % färre som svarade att det kände till 
begreppet år 2013 än föregående år 2012. 
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5. Diskussion 

En generell slutsats som kan dras från denna enkätstudie är att det finns stora brister vid 
utbildning av personalen som utför snabbtesterna och att kunskapsnivån om 
snabbtesterna i allmänhet var begränsad. 

5.1 Vilka konklusioner kan dras från denna enkätstudie? 
 
Syftet med denna enkätundersökning är att utforska hur drogtester generellt och 
snabbtester speciellt används i klinisk praxis i Sverige, hur mycket kunskap som finns 
bland personalen angående testarnas tillförlitlighet, användning/indikation, felkällor 
och begränsningar, samt hur provresultaten feltolkas. Vidare ville jag undersöka hur 
vanliga olika drogtyper är bland snabbtesterna, hur ofta snabbtesterna används samt om 
det finns några regionala kunskapsskillnader i Sverige hos dem som använder testerna. 
Dessutom var min intention med studien att få en översikt över framtida behov inom 
drogtester. 
 
Såvitt jag vet och efter vad jag kunde hitta i samband med litteratursökningen är denna 
studie den första i Sverige som kartlägger kunskapsnivån omkring drogtestning inom 
LARO-verksamheten. Personal inom LARO-verksamheten kan antas ha frekvent och 
intensiv kontakt med drogtestning i urin och skulle kunna betraktas som mycket erfaren 
användare jämförelsevis med andra yrkesgrupper inom hälso- och sjukvården och 
socialtjänsten. Studien är därför unik på så sätt den kartlägger personalens kunskaper 
om hantering av drogtester i en personalgrupp som troligen tillhör bland de bäst 
informerade i landet. 
 
Antalet enkäter som besvarades år 2012 och 2013 var nästintill lika många. Detta medför 
att resultaten från de båda åren, gällande den absoluta frekvensen svarande på de olika 
frågorna, är lätt jämförbara. Svarsfrekvensen gällande frågan om de svarande på enkäten 
själva utför drogtester i urin var ungefär lika stor under 2012 och 2013 vilket även här 
underlättar jämförelse av svarsresultaten.  Däremot är det inte möjligt att veta om det 
var samma personer som svarade på enkäten år 2012 som år 2013. Dock vet vi att det 
skedde ett omfattande personalutbyte på LARO-mottagningen i Umeå under sommaren 
2013 (Lars Högberg, överläkare, psykiatriska institutionen, Umeå, personlig 
kommunikation) vilket gör det mindre troligt att samma person som svarade på enkäten 
år 2012 också svarat på enkäten för 2013. Det faktum att man inte hade hunnit ge den 
nyanställda personalen en teoretisk utbildning i snabbtesterna kan troligen ha bidragit 
till några av skillnaderna i enkätsvaren mellan 2012 och 2013. 
 
När det gäller personalens kunskap om olika begrepp om snabbtesterna som frågats efter 
i enkäten, såsom ”cut-off” och ”gränsvärde”, är det fler som svarat att det känner till de 
olika begreppen 2013 än 2012. Trots detta visar studien på att det kan finns kunskaps 
behov och -brister hos personalen i samband med tolkning, avläsning och utförande av 
snabbtester för droger i urin, ett fynd som även bekräftas i litteraturen (31),(32),(33). 
Brister i kunskap finns även kring den generella förståelsen om hur processen av 
drogtestning i urin i sin helhet går till och fungerar.  
 
För frågorna gällande hur snabbtesten avläses och tolkas kan man tänka sig att 
produktskillnader mellan olika producenter kan spela en roll. Den övergripande 
skillnaden mellan 2012 och 2013 var att fler börjat använda sig av märket Colibri år 2013 
dock var det fortfarande så att båda åren var det en majoritet som använde sig av märket 
Ferle även under 2013. Det – i tillägg till personalutskiftning i Umeå - kan möjligen ha 
bidragit till att fler angett att det finns svårigheter med avläsning av testerna. Det har 
även tillkommit nya snabbtester för droger mellan 2012 och 2013 och det är tydligt att 
de droger som vanligen testas för är de droger som är vanligen förekommande i 
samhället (34). 
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Min studie kan ge intryck av att okunskapen ökat i takt med att testerna avancerats.  
Generellt tycks det finnas en betydlig grad av personalomsättning inom LARO- 
mottagningar i landet. Detta i kombination med ett större tillbud av tester och i brist på 
regelbunden utbildning av personalen kan ha bidragit till att jag hittade en trend till lägre 
kunskapsnivå under 2013 än under 2012. Ett observandum som stöttar denna hypotes 
kan vara att många svarat att det inte finns några egna framtagna rutiner för 
provtagningen annat än tillverkarens instruktioner. Då tillverkarens instruktioner blivit 
mer komplex kan det vara så att personalen helt enkelt inte hinner eller inte förstår dess 
instruktioner. Egna rutiner och SOP:ar kunde också vara en garant för kontinuitet i 
utbildningsgrad och kunskapsnivån även vid omfattande personalbyten. Jag kontaktade 
beroendepsykiatrisk avdelning i Umeå i samband med sammanskrivning av mitt 
examensarbete och fick bekräftat misstanken (Lars Högberg, överläkare, psykiatriska 
institutionen, Umeå, personligkommunikation).  Jag fick veta att stora delar av 
personalen som har varit involverad i drogtestning hade byts ut under sommaren 2013 
och att man inte hade fasta rutiner för regelbunden personalupplärning i 
drogtestningsrutiner.  Generellt har LARO-mottagningar och socialkontor som jobbar 
med drogmissbruk en hög personalomsättning (35). 
 
På bilder framtagna av svarsfältet för ett drogtest i urin kan man även se att de streck 
som blir i svarsfältet som ska motsvara ett positivt eller ett negativt resultat har olika 
intensitet. I utgångsläget verkar det vara kontra-intuitivt att frånvaro av ett streck 
betyder ett positivt svar. Detta kan tänkas förvirra personalen i tolkning av 
svarsresultaten och här kan även olika svarstolkning av samma test ske av olika personal, 
när enbart ett väldigt svagt streck är synlig. Därför kan man tänka sig att typ-1-fel och 
typ-2-fel även förekommer vid tolkningen av resultaten (36)(37) (38).  
 
I resultatdelen var det även intressant att se hur många som ansåg att nät-droger låg 
bakom typ-2-fel (falskt negativa svar). De flesta svarade att de tyckte att nät-droger i bara 
10 % av fallen av typ-2-fel låg bakom det falskt negativa svaret trots att de ansåg att nät-
droger var den mest förekommande substansen vid just typ-2-fel.  Detta kan bero på att 
det saknas substanser som svarsalternativ vid frågan om vilka substanser som anses vara 
mest förekommande vid typ-2-fel. En annan förklaring kan vara att fler än förväntat 
anser att substanser som inte går att testa för med snabbtester ligger bakom falskt 
negativa resultat, såsom läkemedlet pregabalin (Lyrica) (39). Det är ett stort problem att 
substanser som kan orsaka ett beroende inte kan screenas för (40). Oavsett om dessa 
substanser är narkotikaklassade eller inte kan ett missbruk av dessa substanser vara 
inkörsporten till missbruk av andra mer allvarliga droger. Det är även så att ett överintag 
av en medicin anses som missbruk och ofta kräver rehabilitering (41). Det är därför 
viktigt att testet verifieras vidare med andra metoder som kan fånga upp substanser som 
inte detekteras med screeningstester vid all misstanke om felaktigt svarsresultat med ett 
snabbtest eller vid ett positivt svarsresultat (39),(42),(43). Att typ-1-fel (falsk positiva 
svarsresultat) ökat för bensodiazepiner mellan 2012 och 2013 kan bero på det ständigt 
ökade utbudet på bensodiazepiner som blivit i takt med läkemedelsutvecklingen. 
 
Andra studier har visat att på en hög grad av överensstämmelse när det gäller negativa 
provresultat med snabbtester vid vidare verifiering, vilket tyder på att testerna ändå har 
hög specificitet (44). Dock har de även visat på att snabbtesterna inte fångar upp alla 
positiva svarsresultat vid vidare verifiering av prover, något som kan tyda på att 
snabbtesternas sensitivitet inte alltid är optimal (40),(45). I denna studie har vi inte 
jämfört och validerat testerna på samma sätt men vi har kunnat konstatera att 
personalen är medveten om att typ 1 och typ 2 uppstår.  
 

 

5.2 Metoddiskussion  

5.2.1 Intern och extern validitet 
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Enkäter är en bra metod för att få information och förståelse kring hur användaren 
upplever och utnyttjar en produkt eller en tjänst.  
Enkätstudier har den fördelen att de går relativt fort att genomföra, om man jämför med 
att exempelvis en intervjustudie, som skulle kunna samla in likvärdig information (46). 
Fördelen med att utföra en enkätundersökning är att många kan nås samtidigt.  
Resultaten av en enkätundersökning är också lättare att sammanställa och analysera då 
frågorna ofta är flervalsfrågor där svaren redan är formulerade och därmed blir 
informationen mindre komplexa än vid en intervjustudie, med öppna frågor där svaren 
ofta är oväntade och därmed svårare att analysera systematiskt (47).  
Ett kvantitativt format av frågor i en enkät är mer strikt vilket endast ger möjlighet att få 
svar på den ställda frågan och inget mer. Kvalitativa frågor är mer öppna och kan ge 
information som även täcker olika aspekter av det som studeras och kan på så sätt ge en 
bättre gradering resultaten (47). En enkätstudie är heller inte kostsam utan relativt billig 
att genomföra (48). Svårigheterna med en enkätstudie ligger främst i själva 
utformningen av frågorna i enkäten. Att tänka på är att svararen tenderar att svara på 
frågor som de kan relatera till och inget därutöver, vilket betyder att många frågor 
lämnas blankt (49),(50).  Är frågorna lämpliga för att belysa och få svar på 
problemställningen man önskar att analysera? Den sistnämnda frågan är relaterad till 
studiens interna validitet, dvs. är de metoderna som används i studien lämpliga för att 
kunna ge giltiga svar på frågeställningen som formulerades i syftet.   
Det viktigaste är att man lyckas med att precisera frågorna till det man vill undersöka. 
Det tidskrävande arbetet i en enkätundersökning är därför själva utformningen av 
enkäten men även sammanställningen av svaren (47). Nackdelar kan också vara att det 
är svårt att fånga upp detaljsvar.  
I denna undersökning var svar från LARO-mottagningarna i norra Sverige 
överrepresenterat och det kan bero på att det är nära för dem boende i norra Sverige att 
träffas i Umeå, där mötena håller till. 
En annan viktig problemställning i samband med enkätstudier är den externa 
validiteten, dvs. i vilken grad man kan anta att huvudfynden är allmänt giltiga och 
generaliserbara. För generaliserbarhet krävs att materialet är representativt och av en 
storlek att statistisk signifikans kan uppnås (48).  
Omfånget (antal deltagare) i min enkätstudie var relativt begränsad, och av den grund 
bör försiktighet utvisas att generalisera mina resultat 
 
I min enkätstudie använde jag mig huvudsakligen av flervalsfrågor, men inkluderade 
även några öppna frågor. Enkäten som utdelades under 2013 innehöll fler frågor med 
demografiskt innehåll för att få en bättre bild av studiedeltagarna. Ideellt sett skulle 
dessa frågor även ha ställts under 2012. Flervalsfrågor är ofta ledande och man får svar 
på de problemställningarna som man har tänkt på i förvägen, men chansen för att 
upptäcka nya aspekter som man inte har tänkt på minskar (51),(52). 
 
Den aktuella enkät delades ut på ett möte där alla individer hade någon form av 
medicinsk utbildning. Det betyder att de svarande på enkäten redan hade viss kunskap 
om olika substanser och den mänskliga fysiologin redan innan de började använda sig av 
snabbtesterna. Många som använder snabbtester för droger idag har inte någon 
medicinsk bakgrund alls. Det kan röra sig om en arbetsplats ett rättsväsende, 
socialkontor eller skolor.  För att den externa validiteten, dvs. i vilken grad man kan anta 
att huvud fynden är giltiga och generaliserbara, ska vara bra, behöver verkligheten vara 
lik den studiegrupp undersökningen gjorts på (52). Vid generaliserbarhet krävs därför 
att materialet är representativt och av en storlek att statistisk signifikans kan uppnås 
(51),(52).  
Det betyder att den sammanställning av kunskapsnivån som gjorts i den här 
undersökningen är svår att generalisera till annan verksamhet utanför LARO. Dessutom 
kom flertalet av dem som svarade på enkäten från Norrland. 
Vilket gör att den externa validiteten för denna enkätstudie kan vara begränsad. Å andra 
sidan har troligen de som svarade på enkäten mest praktisk erfarenhet om snabbtester i 
hela landet. Därför är det inte orimligt att anta att kunskapsnivån är (ännu) lägre vid 
andra institutioner än de som nämns i avsnittet ovan. 
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När det kommer till den interna validiteten hos undersökningen är den troligen hög 
eftersom flervalsfrågor ger hög precision i svaren. Dessutom var det många 
sjuksköterskor som svarade på enkäten och det är dessa personer som utför och hanterar 
drogtesterna och var därför lämpligast att svara på frågorna. Det var i stort sett också bra 
konsistens mellan svaren på enkäten från 2012 och 2013 som bekräftar hög grad av 
intern validitet. 

5.2.2 Representativitet 
 
I enkätstudier är det oftast ett visst antal personer som inte vill och/eller inte kan svara 
på enkätens frågor. Om den gruppen som inte svarar på enkäten skulle skilja sig 
systematiskt från svarsgruppen kan resultaten från studien vara missvisande eller inte 
generaliserbara (52). En enkätmetod är därför beroende av svarsfrekvensen, på så sätt 
att en högre svarsfrekvens ökar tillförlitligheten av svarsresultaten från 
undersökningen (53). Det är många faktorer som har betydelse för svarsfrekvensen 
(54). Det absoluta antalet personer som svarade på enkäten var här relativt låg. Lågt 
antal observationer kan leda till slumpmässiga fynd och begränsa generaliserbarheten. 
Det som talar för att mina fynd ändå kan betraktas ha en viss giltighet är den höga 

konsistensen i svaren mellan enkäten som fylldes i under LARO-mötet i 2012 och 
LARO-mötet i 2013 som talar emot att fynden är slumpmässiga. 
 
Enkäten har en demografisk skev fördelning för att kunna kallas en representativ 
sammanställning som ska täcka alla län i Sverige. Överrepresenterat är de norra länen i 
landet och en övervägande majoritet tillhörde Västerbottens län. De som arbetade på 
samma institution i samma län hade också svarat väldigt lika på frågorna, vilket kan 
medföra systemiska fel så kallade selektionsbias. Selektionsbias uppkommer när 
urvalet av personer som svarat på enkäten har ett samband med de variabler man 
mäter (55). En selektionsbias som kan ha uppkommit pga. av att många som svarande 
på enkäten kom från samma arbetsplats är att, vissa substansgrupper kan vara 
överrepresenterade mot hur det ser ut i verkligheten, och att svarsmönster gällande 
personalens kunskaper inte går att generalisera till all verksamhet rörande drogtester i 
urin. Dessutom kan det vara så att samma person som svarade på enkäten år 2012 
också svarade på enkäten år 2013, vilket kan ge dubbletter. Dubbletter kan också ge 
selektionsbias som överrepresenterade substansgrupper och en skev bild av 
kunskapsnivån. Inom studien kan man även tänka sig att flera hela arbetsplatser, från 
underrepresenterade län, inte blev representerade i undersökningen. Det som tyder på 
att vi faktiskt har dubbletter är att antalet svarande för de båda åren är nästan identiskt 
mellan enkäten som utdelades i 2012 och 2013, samt att andelen som svarande på 
frågan om de själva utför tester för droger i urin var väldigt likt mellan åren. De som 
talar emot stort överlapp av personer som svarade på enkäten både i 2012 och 2013 är 
muntlig information som jag fick från beroendepsykiatrisk avdelning i Umeå att stora 
delar av personalen som är involverad i drogtestning hade byts ut under sommaren 
2013, och enkäten från 2013 delades ut under hösten 2013. 
 
Enligt tidigare medicinska studier där regionala skillnader fastställts är det vanligt att ett 
storstadsområde skiljer sig mycket från ett område som ligger långt ut på landet 
(56),(57),(58). Därför hade det varit till fördel om fler från Stockholms län svarat på 
enkäten. Eftersom så få från Stockholms län svarade på enkäten kunde inga jämförelser 
göras och heller inga typiska mönster ses. Allmänt så var det relativt få som svarade på 
enkäten vilket gör undersökningen mindre representativ.  

5.3 Etik och moral 
 
Studien väckte en del etiska frågeställningar med relation till färdigheter inom tolkning 
och hantering av snabbtesterna. Med tanke på att, i de fall personalen inte besitter den 
kunskap som är nödvändig för att kunna tolka resultaten av drogtester på rätt sätt, kan 
det medföra allvarliga konsekvenser för patienten. 
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Att man får göra drogtester inom LARO-verksamheten är naturligt, eftersom det handlar 
om rehabilitering från ett drogmissbruk. Det är användningen av drogtester i annan 
verksamhet som väcker den största debatten (32),(33),(40),(59). 
 
Exempelvis så är det tillåtet att göra drogtester på en arbetsplats, men synnerliga skäl 
måste finnas (60). En avvägning måste göras med tanke på arbetsgivarens intresse mot 
arbetstagarens integritets rätt. Slumpvisa drogtester i skolan är också något som görs. 
Skolinspektionen anser att drogtester av elever endast får ske när det finns synnerlig själ 
och med samtycke från eleven eller vårdnadshavaren (1), men det finns  
förslag om att elever ska ingår kontrakt med skolan som möjliggör drogtestning vid 
misstanke (61). Undersökningar visar att det finns stöd bland föräldrar för ett aktivt och 
offensivt arbete mot narkotika, inkluderad drogtestning bland ungdomar (62). 
 
Oavsett skäl för provtagningen kan den upplevas som integritetskränkande (63). Det kan 
exempelvis vara svårt för en minderårig person att förstå vad det innebär med ett 
slumpmässigt drogtest. I efterhand kan det komma att kännas kränkande för den 
personen att dennes förmyndare tog ett beslut som personen senare i livet känner var 
felaktigt.  En person på en arbetsplats som blir utsatt för ett slumpmässigt drogtest, kan 
känna sig kränkt då misstankar bland kollegor uppstår. Det kan handla om misstankar 
om att det inte är ett slumpmässigt test som görs. Personen som själv utsätts för testen 
kan även komma att känna att det finns en tanke bakom varför just den personen blev 
utsatt.  En patient som ingår i ett drogavvänjningsprogram kan komma att bli utkastad 
från programmet i det fall testresultat feltolkas. Feltolkningen kan t.ex. vara en felaktig 
bedömning av att tester inte förhåller sig till de gränsvärden som gäller för att få behålla 
sin plats i programmet. De personer som kastas ut ur programmet hamnar utanför 
vårdens kontroll vilket kan komma att leda till ökad dödlighet orsakat av drogmissbruk.   
När även stor riks för typ-1-fel vid hantering av drogtester (alltså falskt-positiva resultat) 
förekommer kan man inte längre säkerhetsställa att personens integritet inte kränks. 
Mycket viktigt är detta att tänka på vid falskt positiva testresultat och att ha  
kunskap om vad som kan utlösa falskt-positiva resultat (64).  Även om immunanalyser 
har hög sensitivitet för förekomst av droger och drogmetaboliter, varierar den beroende 
på vilken analys som görs och beroende av ämnet för detektion (65). 
Det är därför viktigt att så pass god kunskap finns, att man i en situation där osäkerhet 
råder, om svaret på ett snabbtest är rätt, inte nöjer sig med screening-resultatet, utan 
alltid går vidare och gör en verifiering av testet innan några slutsatser tas (66). En 
omfattande medicinering historia inklusive recept, receptfria, och växtbaserade 
läkemedel bör även inhämtas från patienten innan bedömning. Den medicinska 

anamnesen är viktig i syfte av att förutse falskt positiva resultat samt för att urskilja 
mellan läkemedel som används för lagliga medicinska ändamål och missbruksdroger 
(65). 
 
Min undersökning visar dock att detta inte alltid görs in klinisk praxis. Grunden till att 
en person inte ska behöva riskera en kränkning eller ännu värre en felaktig kränkning är 
just att testerna tillförlitlighet måste vara hög. Tillförlitlighet och förekomsten av typ-fel 
vid snabbtester hör ihop med hur de hanteras och tolkas av personal och om positiva 
resultat alltid verifieras. Det är därför viktigt av etiska skäl att ha välutbildad personalen 
och att se över rutinerna hur snabbtesterna används och hur testresultaten tolkas för att 
försäkra sig om att provhanteringen sker med största möjliga säkerhet (67).  
 

6. Slutsats 

Studien visar på att bristande kunskap finns hos personalen på LARO-mottagningarna. 
Personalen saknar kunskap i hantering och tolkning av drogtesterna. Okunskap råder 
även i hur den totala testprocessen fungerar. Studien visar även att det finns brister i 
organisationen när det gäller standardisering av utbildning av personal. 
Det är omöjligt att förhindra alla typ-1-fel och typ-2-fel men för att feltolkningar av 
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resultat inte ska uppstå behöver personal som hanterar testerna få en gedigen utbildning 
i hur testerna hanteras, vilka begränsningar dessa har och hur resultaten ska tolkas. 
Det kan gälla kunskap om korsreaktivitet, om detektionsfönster för påvisbarhet eller 
angående vilka gränsvärden som finns för de olika substanser som testas för. Då LARO-
verksamheten expanderar och tillbudet på snabbtester för droger ökar, behövs det en 
kontinuerlig och förbättrad utbildning för personal för att kunna behålla god kvalité i 
den delen av verksamheten.  
Legitimiteten för att kunna genomföra drogkontroller har kommat av samhällets syn på 
narkotikan och åtgärder krävs för att stoppa ökande antal narkotikarelaterade dödfall 
men denna legitimitet grundas även på tillförlitlig praxis i samband med drogtestning. 
Vidare bör drogtester endast göras vid stark misstanke om intag av narkotikaklassat 
preparat för att skydda personers integritet. Beslutsprocesser bör aldrig enbart bygga på 
resultat från snabbtester. Detta innebär att alla positiva resultat från snabbtester 
bör/skall verifieras med en godkänd/ackrediterad kromatografisk metod.  
 
Men om personalen är kunnig och kan hantera snabbtesterna och tolka resultaten på rätt 
sätt och vet om testernas begränsningar, så kan snabbtesterna ge värdefullt stöd i många 
kliniska situationer.  Man kan exempelvis fånga upp personer i behov av rehabilitering i 
ett tidigare skede i processen. Kromatografiska metoder är ofta kostsamma i jämförelse 
med snabbtester och tar längre tid. Därför bör framtida studier undersöka vilka 
ekonomiska aspekter som finns kring användning av snabbtester i urin.  Intressant vore 
även att analysera och utvärdera vilken klinisk nytta dessa snabbtester egentligen gör. 
Utvecklingen av LARO-verksamheten kommer också i fortsättningen att följas och 
kartläggas av Socialstyrelsen och andra institutioner, bland annat av skäl som har 
diskuterats i det föreliggande arbete. 
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Detektionstider: 
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Narkotika 
Cut-off 
(ng/ml) 

Detektionstid i urin* 

Amfetamin 300/500/1000 2-4 dygn 

Amfetamin 1000 2-4 dygn 

Opiater 300 2-4 dygn 

Opiater 2000 2 dygn 

Benzodiazepin 300 2-10 dygn 

Benzodiazepin 300 
Oxazepam & Diazepam upp till 4 
veckor. 

Kokain 300 2-3 dygn 

Metamfetamin/Ecstasy 500 1-2 dygn 

Metamfetamin/Ecstasy 1000 1-2 dygn 

Cannabis (THC) 50 1-4 dygn vid enstaka tillfällen. 

Cannabis (THC) 200 1-3 dygn vid enstaka tillfällen. 

Cannabis (THC) 300 1-2 dygn vid enstaka tillfällen. 

Cannabis (THC) 50 
7-10 dygn vid sporadiskt 

missbruk. 

Cannabis (THC) 200 
2-4 dygn vid sporadiskt 

missbruk. 

Cannabis (THC) 300 
2-3 dygn vid sporadiskt 

missbruk. 

Cannabis (THC) 50 4-8 veckor vid dagligt missbruk. 

Cannabis (THC) 200 12-16 dygn vid dagligt missbruk. 

Cannabis (THC) 300 6-9 dygn vid dagligt missbruk. 

Spice (syntetisk THC) 50 1-2 dygn 

Metadon 300 7-14 dygn 

Buprenorphine/Subutex 10 2-3 dygn 

Dextropropoxyfen 500 3-5 dygn 

Oxykodon 300 3 dygn 

Barbiturater 300 7-14 dygn 

PCP (angeldust) 25 3-8 dygn 

Tramadol 100 3 dygn 

Ketamin 1000 3 dygn 

Fentanyl 10 1-3 dygn 

Metylfenidat 300 1-4 dygn 

 
Detektionstiden (spårtiden) talar om hur länge man kan spåra drogen i urin. Tiden kan 
variera från person till person beroende på flera faktorer; ålder, intagets mängd, 
eventuell utspädning av urinen, leverfunktion m.m. 
 
* Alla detektionstider är relativa, då det är individuellt hur snabbt kroppen utsöndrar 
ämnena. För Cannabis kan detektionstiden variera kraftigt, beroende på omfattningen 
av personens missbruk.   Observera att gränsvärdet på en snabbtest kan variera + - 
25% från angivet värde enligt internationell standard. 
Hämtad från ferle.se den 2013-12-12. 

Appendix 2   
 
Korsreaktivitetslista: 
 



 
 

34 

 

Ardinex  Ger positivt utslag på opiat-testen   Substans: Kodein 

 
Arthrotec  Kan ge positivt utslag på benzodiazepin-testen  Substans: 
Diklofenak 

 

Circadin  Ger positivt utslag på EDDP-testen   Substans: Melatonin 

 

Citodon  Ger positivt utslag på opiat-testen   Substans: Kodein 

 

Cocillana-Etylfin  Ger positivt utslag på opiat-testen   Substans: Etylmorfin 

 
Dexofen  Ger positivt utslag på Propoxifen-testen  Substans: 
Dextropropoxifen 

 
Diclazepam  Kan ge positivt utslag på benzo-testen  Substans: Diclazepam 
(RC-drogen) 

 

Voltaren Kan ge positivt utslag på benzo-testen  Substans: Diklofenak 

 
Dilaudid-Atropin   
Kan ge positivt utslag på opiat-testen   Substans: Hydromorfon 

 
 
Dolcontin  Ger positivt utslag på opiat-testen   Substans: Morfin 
 

 
Durogesic  Ger positivt utslag på Fentanyltesten  Substans: Fentanyl 

 

Efedrin  Kan ge positivt utslag på metamfetamin-testen  Substans: Efedrin 

 

Egazil  Kan ge positivt utslag på met-amfetamintesten  Substans: Hyoscyamin 

 

Kodein  Ger positivt utslag på opiat-testen   Substans: Kodein 

 

Lamotrigin  Kan ge positivt utslag på spice-testen  Substanser: Lamotrigin 

 
 
Listan innehåller exempel på läkemedel som ger positivt svar på drogtester i urin. 
Listan är korrigerad och innehåller de läkemedel som jag anser vara vanligen 
förekommande på den svenska marknaden idag. 
Korsreaktivitetslistan är hämtad från ferle.se 2014-01-31. 
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Bilaga 1 
 
Enkäten, 2013: 
 

Enkät om drogtester i urin 

 
Vilken befattning erhåller du?     Läkare □  Sjuksyster □   
     Apotekare eller liknande □   
     Biomed-analytiker/övrig analytiker □ 

Doktor □   Receptarie □      
Annan befattning □ 

 
I vilket län uträttar du ditt yrke? (kryss av för länskod): 
 

 
 
 
 
 



 
 

36 

 
På vilken institution befinner du dig? 
 
Rehab och/eller Beroende center □ 
Kriminalvården    □ 
Öppenvård    □ 
Dopning     □ 
Inom Skola och/eller Kommun □ 
Övrig specialist mottagning   □ 
Övrig statlig verksamhet               □  
Forskning och utbildning  □ 
 
 

Snabbtester (urinstickor) 

Fråga 1. Utför du snabbtester av droger med stickor i urin? 
          Ja □  Nej □ 
Om svaret är "nej", gå till fråga 11 
 
Fråga 2. Den här frågan handlar om i vilka sammanhang/situationer ni använder er av 
snabbtester/stickor för att detektera droger i urin. 
 

1. Använder ni alltid snabbtester vid vissa symtom/diagnoser? Ja □  Nej □ 
2. Om ja, i så fall vilka symtom/diagnoser?................................................... 
3. Använder ni ibland snabbtester vid vissa symtom/diagnoser?Ja □  Nej □ 
4. Om ja, i så fall vilka symtom/diagnoser?................................................... 
5. Vilka övriga kriterier använder ni för att välja ut de situationer då ni 
använder snabbtester? 
........................................................................................................................... 

 ……………………………………………………………………………..................................... 
 ……………………………………………………………………………………............................ 
 
 
 
 
Fråga 3. Vilka sorters snabbtester/stickor använder ni, typ/fabrikat? ……. 
 ………………………………………………………………………………................................ 
 …………………………………………………………………………………............ 

1. Använder ni olika snabbtester för olika patientgrupper, symtom etc?   
          Ja □  Nej □ 

2. Om ja, beskriv skillnaderna i hur ni använder testerna………………. 
 …………………………………………………………………………....................................... 

3. Använder ni multistickor?.       Ja □  Nej □ 
4. Vilka droger kan de olika snabbstickorna upptäcka? ................................. 

 ……………………………………………………………………………….............................. 
 
Fråga 4. Vilka droger testar ni för?.................................................................................. 
 ……………………………………………………………………………................................ 
 …………………………………………………………………………................................... 

1. Testar ni alltid för dessa droger?     Ja □  Nej □ 
2. Om svaret blir Nej: Vilka droger testar ni mest 
för?.....................................…………………………………………………………………………...
............................... 
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Fråga 5. Var utförs testerna? 
1) På LARO-mottagning    Ja □  Nej □ 
2) Annan medicinsk vårdavdelning.    Ja □  Nej □ 

 
Om ja på fråga 2, (var vänlig och specificera)? …………………………… 
 

3) Utförs snabbtester på kemlab eller farmlab?   
 Kemlab      Ja □  Nej □ 
 Farmlab      Ja □ Nej □ 

4) Om snabbtest utförs på lab, verifieras dessa snabbtester alltid?   
       Ja □  Nej □ 
 
Fråga 6. Vem utför dessa tester? Vilken/vilka personalkategorier utför testerna?  
Usk, Sjsk, Läk…)……………………………….. 
 
 Fråga 7. Hur lär personalen sig att använda snabbtesterna? 

a. Får personalen som utför testerna någon specifik utbildning?   
Ja □ Nej □ 

b. Följer ni producentens instruktioner?    Ja □  Nej □ 
c. Finns speciella provtagningslokaler / kontroll vid provtagning?  

Ja □ Nej □ 
d. Har ni SOP:ar (SOP – standard operating procedures) som ni  

 har tagit fram för egen del?         Ja □  Nej □ 
 
Om ja,  varför?.......................................................................................................... 
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Fråga 8. Finns det några svårigheter med testerna? 
Utförande av testningen?         Ja □  Nej □ 
Avläsning av resultatet?        Ja □   Nej□ 
Tolkning av resultatet?        Ja □  Nej □ 
Annat, 
specificera………………………………………………................................................................ 
 
Fråga 9. Hur många snabbtester utför du personligen per år (om multistickor gånga 
med antal analys per sticka)? 
 
Fråga 10. Hur upplever ni att det fungerar med snabbtester? Svar genom att sätta kryss 
på linjen! 
 
 Mycket bra, - bra, - ganska bra, - ganska dåligt, - dåligt, - mycket dåligt 
 <--------------------------------------------------------------------------------> 
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9. Screening / verifiering på Kemlab eller Farmlab 

Fråga 11.  Skickar ni (for det mesta) prover till screening/verifiering till Kemlab eller 
 Farmlab utan att ta snabbtester lokalt    Ja □ Nej □ 

 
Fråga 12.  Hur ofta uppleva du att du får negativt svar på verifiering av droger, även 
om  patienten tydligen var påverkad (% av totala antal provtagningar).  
 
      10%    □ 
      20%    □ 
      30%     □ 
      40%     □ 
      ≥50 %  □ 
 
Fråga 13:  Vilka substansgrupper tycker du representera det största problemet (dvs. 
att du får negativt svar från screening/verifiering även om patienten tydligen är 
påverkad? - Du kan kryssa av flera alternativ!) 
 
 Centralstimulerande  □  
 Benzodiazepiner  □ 
 Cannabis   □ 
 Spice    □ 
 Kokain    □ 
 Opiater   □ 
 Dextro    □ 
 Buprenorfin   □ 
 Metadon   □ 
 Tramadol   □ 
 Nätdroger (ospecificerad) □ 
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Fråga 14.  Vet du i detalj hur processen med screening och verifiering av droger i 
urin går till vid kemlab/farmlab, inkluderad vilka analysmetoder som används?
        Ja □ Nej □ 
 
Fråga 15.  Känner du till begreppet "cut-off"    
        Ja □ Nej □ 
 
Fråga 16.  Vet du vilken "cut-off" som används för de olika substansgrupperna 
 i samband med screening och verifiering?  Ja □ Nej □ 
 
 
Fråga 17.  Vet du vilka typiska detektionstider i urin de olika substansgrupperna 
har? 
        Ja □ Nej □ 
 
Fråga 18.  Känner du till begreppet "korsreaktivitet"    
        Ja □ Nej □ 
 
Fråga 19. Alla typer av analyser är behäftad med risk för typ 1-fel (falskt-positiva 
svar, dvs.  positivt testresultat även om patienten inte tog drogen) och typ 2-fel (patienten 
testar negativt, även om drogintag har skett).  
Kryss av vilken typ fel du tycker är mest graverande / allvarligt i din verksamhet! 
 

 "Sanningen" - 
 
Faktiskt intag av drog: 

Testresultat av 
droganalys 

Ja Nej 

Pos. 
 
 typ 1 fel: □ 

Neg. typ 2 fel: □  

 
Fråga 20. Hur ofta misstänker du användning av nätdroger att stå bakom 
drogpåverkan bland dina patienter som testar negativt? 
 
      10%    □ 
      20%    □ 
      30%     □ 
      40%     □ 
      ≥50 %  □ 
 
Vilka substanser/substansklasser tror du är särskilt aktuella: 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Fråga 21. Nedan ser du exempel på idag vanliga förekommande läkemedel som kan ge 
positivt resultat på ett drogscreeningtest. Ringa in de läkemedelsnamnen som du sen 
innan kände till gav positiva drogtest resultat?  
Exempel på vanliga läkemedel som ger positivt svar hos drogtester på urin: 
 

Ardinex.  Kan ge positivt utslag på opiat-testen.   Substans: Kodein 

 
Arthrotec.  Kan ge positivt utslag på benzodiazepin-testen.  Substans: 
Diklofenak 

 
Circadin.  Kan ge positivt utslag på EDDP (metadonmetabolit). Substans: 
Melatonin 

 

Citodon.  Kan ge positivt utslag på opiat-testen.   Substans: Kodein 

 
Cocillana-Etylfin.  Kan ge positivt utslag på opiat-testen.   Substans: 
Etylmorfin 

 
Dexofen.  Kan ge positivt utslag på dextropropoxifen-testen.  Substans: 
Dextropropoxifen 

 
Diclazepam.  Kan ge positivt utslag på benzo-testen.  Substans: Diclazepam 
(Research Chemical (RC)-drogen) 

 
Voltaren. Kan ge positivt utslag på benzodiazepin-testen.  Substans: 
Diklofenak 

 
Dilaudid-Atropin.  Kan ge positivt utslag på opiat-testen.   Substans: 
Hydromorfon 

 
 
Dolcontin.  Kan ge positivt utslag på opiat-testen.  Substans: Morfin 
 

 
Durogesic.  Kan ge positivt utslag på fentanyltesten.  Substans: Fentanyl 

 

Efedrin.  Kan ge positivt utslag på metamfetamin-testen.  Substans: Efedrin 

 
Egazil.  Kan ge positivt utslag på metamfetamintesten.  Substans: 
Hyoscyamin 

 

Kodein.  Kan ge positivt utslag på opiat-testen.   Substans: Kodein 

 

Lamotrigin.  Kan ge positivt utslag på spice-testen.  Substans: Lamotrigin 
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Fråga 22. Normalt verifieras med masspektrometriska metoder enbart kända 
substanser som man aktivt söker efter. Nya masspektrometriska metoder tillåter 
däremot även identifiering och verifiering av okända substanser genom databas-
sökningar, om dessa finns i databasen. 
Vilka substansgrupper tycker du är viktigast att kunna göra sådana databassökningar 
för? 
 
 
  
 
 Centralstimulerande  □  
 Benzodiazepiner  □ 
 Barbiturater   □ 
 Cannabis   □ 
 Spice    □ 
 Kokain    □ 
 Opiater/Opioider  □ 
 Metadon/EDDP  □ 
 PCP    □ 
 Nätdroger (ospecificerad) □ 
 
 
 
 
 

 
Tack för din medverkan!
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