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Rutiner vid beställning och svarsrapportering av
narkotikaanalyser i urinprov
Rekommendationen är framtagen av expertgruppen för läkemedel och toxikologi som består av
Therese Hansson (ordf.), Olof Beck, Anders Elmgren, Anders Helander, Anders Helldén,
Johanna Nordmark Grass och Elin Widing.
Equalis rekommendationer tas fram i syfte att harmonisera undersökningsresultat inom medicinsk
diagnostik i Sverige. De riktar sig till hälso- och sjukvårdspersonal.
Frågor angående rekommendationen ställs till info@equalis.se

Bakgrund
Equalis expertgrupp för läkemedel och toxikologi arbetar för nationell harmonisering inom
drogtestning. Vi har tidigare föreslagit gemensamma gränsvärden vid urinanalys av de fem
vanligaste missbruksmedlen [1]. Nu fortsätter vi arbetet med harmonisering av rutiner vid
beställning och svarsrapportering av narkotikaanalyser i urinprov. Idag görs detta på olika sätt i
landet och det finns därför risk att användare misstolkar resultaten.
Nedan följer en rekommendation på åtgärder vid beställning och svarsrapportering
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Beställning
Analysnamn för beställning
på remissen 1)

U-Amfetaminer
U-Ecstasy
U-Bensodiazepiner
U-Buprenorfin
U-Dextropropoxifen
U-Cannabis
U-Kokain
U-LSD
U-Metadon
U-Opiater
U-Tramadol

alt. U-Amfetaminer / Ecstasy

[2-4]

Gränsvärde för analysen

Gränsvärdet bör alltid anges i svaret.

[5-6]

Ordet Gränsvärde/Cutoff/Tröskelvärde/Brytpunkt/
Gränsnivå?

Gränsvärde

[1,2,4,7]

Ordet Screening eller
Sållning?

Screening

[1, 2, 8]
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Svarsrapportering (enhetlig terminologi)
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Terminologi vid
rapportering av resultat
Svarsutlämning av
U-Kreatinin

Negativ / Positiv (både vid screening och verifikation).
Kvantitativ koncentration vid positivt verifikationsresultat 1)
U-Kreatinin bör alltid mätas och anges i svaret –
tillsammans med varje provsvar.

[6, 8]

[1, 4, 6]

Svar bör även lämnas ut vid värde < 2,0 mmol/L,
tillsammans med en svarskommentar.
Exempel på svarskommentar vid < 2,0 mmol/L:
< 2,0 ner till 0,5 mmol/L:
Överväg förnyad provtagning vid negativa resultat när
U-kreatinin är mindre än 2,0 mmol/L, eftersom dessa
resultat är osäkra.
< 0,5 mmol/L:
U-Kreatinin är mindre än 0,5 mmol/L och urinens äkthet
kan ifrågasättas. Överväg förnyad provtagning.
Enhet

µg/L1)

Verifikation av positiva
screeningresultat?

Drogtester inom vård och behandling:
Positiva screeningresultat bör verifieras. Beställare kan
dock själv avgöra om provet ska verifieras eller inte
(genom avtal, på remissen eller genom kontakt med
laboratoriet). Begränsningen i screeningsresultatets
giltighet måste tydligt anges i laboratoriets information till
kunderna.

[5]

Drogtester i arbetslivet:
Inom drogtester i arbetslivet ska alltid ett positivt resultat
från screeningen verifieras.

[6]

Kvantitativa eller kvalitativa
analyssvar vid verifikation?

Kvantitativa 1)

Uträknad kvot mot
kreatinin i analyssvaret?

Uträknad kvot mot kreatinin bör alltid anges i
analyssvaret vid verifikation av cannabis.

1)

[2-4]

[1, 6]

[2]

Analyser som ingår i Equalis kvalitetssäkringsprogram 020 och 022 ”Missbruksanalyser”
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