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Värdet av ny teknik för bevisprov vid rattfylleribrott?
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Utandningsprov
• Mindre ingripande på personen
• Snabbare provtagning, kan ske i fält
• Tids och kostnadseffektiva
• Utandningsprov kan göras av poliser
• Färre risker

Blodprov
• Smittorisk och skaderisk med stickande 

föremål
• Inskränker på det kroppsliga integriteten
• Tids och kostnadskrävande provtagning
• Kan hända att bevisprov uteblir, inget 

blod

Polisen
Region 

Stockholm

Karolinska 
universitets 
sjukhuset

Beroende 
Centrum 

Stockholm

Smadit
Lokalen

Synergieffekt i samverkan
- Användning av redan bekostad 

verksamhet för forskning.
- Forskning på riktiga fall av 

rattfylleri.
- Drogpåverkad person erbjuds 

kontakt med vården enligt 
SMADIT.
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Resultaten från denna studie presenteras



Studiens syfte

Att undersöka om ett utandningsprov kan ersätta 
blodprov vid en trafikmedicinsk undersökning

…..samt för att utvärdera den nya tekniken med mera 
resultat
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Drogtestning med utandningsprov

2010

Visade att drogtestning med utandningsprov 

är möjligt
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Exhaled breath – a rich source of information

>3500 compounds identified in breath
• Popov TA, Human exhaled breath analysis 2011 (a review)

Urine >3000
• Bouatra S, et al,The Human Urine Metabolome. PLoS ONE, 2013

Breath contains:
Volatiles
• (ethanol, NO) in gas phase

Non-volatiles
• as aerosol particles
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Schwartz K et al, 2010   

The exhaled particles are well studied and characterized.They 
are formed as a result of the normal breathing maneuver. The 
particles originates from deeper parts of lung.
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• Amphetamine

• Methamphetamine

• MDMA

• Methadone

• EDDP

• Buprenorphine

• Cocaine

• Benzoyl ecgonine

• Zolpidem

• Hydromorphone

• Tramadol

• O-DM-tramadol

• 6-Acetylmorphine

• Morphine

• Codeine

• THC, 11-OH-THC

• Diazepam

• Oxazepam

• Alprazolam

• Nicotine

• Cotinine

• Methylphenidate

• Ritalinic acid

• MDPV

• Caffeine

• Budesonide, steroids

• Ceftazidine

• Piperacillin

• Meropenem

• Phosholipids, proteins

Påvisade droger och läkemedel i utandningsprov

©Olof Beck



First sampling device for collecting the 
aerosol particles in breath

2-3 min

Aerosol particles
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Important milestone in 2013

©Olof Beck

The study demonstrated that the simple sampling device for 
exhaled breath aerosol particles can be used for drug testing of 
the most common drugs



Human volunteer study
Tramadol 50 mg oral
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Breath
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Studiens start och upplägg

• Cannabismöte i Stockholm 2013

• SMADIT i Stockholm och Örebro

• Etiktillstånd att tillfråga misstänkte om ett extra 

utandningsprov. Avtal.

• Fick senare avidentifierad kopia av RMV rapporten

• Mål >100 fall



Resultat

67 prover

52 med fynd av någon drog

15 negativa som överensstämde
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Övergripande resultat
Utandningsprovet ger 98% känslighet, sensitivitet

©Olof Beck

Summary of all drug 
findings

Breath

Negative Positive
Forensic 
investigation

Negative 15 6
Positive 7 39

Σ45

Σ46
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Amphetamines Breath

Negative Positive

Forensic 
investigation

Negative 41 5

Positive 0 21
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Cannabis Breath

Negative Positive

Forensic 
investigation

Negative 46 0

Positive 9 12
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Cocaine Breath

Negative Positive

Forensic 
investigation

Negative 56 4

Positive 1 6
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Benzodiazepines Breath

Negative Positive

Forensic 
investigation

Negative 60 1

Positive 4 2
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Konklusion

• Resultaten är lovande och behöver följas 
upp med en större studie

• Det juridiska behöver utredas för att kunna 
ersätta blod med utandningsprov



New improved 
device
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Redan nu möjligt
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• att på plats kunna ta ett 
prov för drogtestning

• Att på plats ta provet och
göra en analysundersökning

En önskan
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Framtida möjlighet: 
Göra drogtestning lika enkelt som alkoholtestning

Testa vid vägkanten, arbetsplatser, akutsjukvård



SLUT och Tack för oss
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