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Situationen idag – drogtester i 
samhället

´ Drogtester används flitigt inom vården, exempelvis missbruks- och 
beroendevård.

´ Drogtester används inom kriminalvården.

´ På allt fler arbetsplatser och skolor införs drogtester för att uppnå en drogfri 
miljö.

´ Internationellt blir drogtester i trafiken allt vanligare.

´ 2009 beslutade försvarsmakten om drogtestning av totalförsvarspliktiga i 
Sverige.

´ Användningen av snabbtester ökar hela tiden.



Drogtester i trafiken
´ Samtidigt som det beslutades om en nollgräns för narkotika i trafiken 

infördes Lag (1999:216) om ögonundersökning vid misstanke om vissa 
brott i trafiken

´ Med hjälp av ögonundersökningen kan polis (alt. tull, kustbevakning) 
bygga upp den skäliga misstanke som krävs för att ta med en förare till 
blodprovstagning enligt Rättegångsbalkens bestämmelser.

´ 20-25 procent av alla till Rättsmedicinalverket inskickade blodprov ger 
ett negativt utfall. Mellan var fjärde och femte person som efter 
genomförd ögonundersökning efter misstanke om drograttfylleri och tas 
med för blodprovstagning är inte drogpåverkad (PM från Polisens etiska 
råd 2013)

´ I Sverige används inte instrument för drogscreening i trafiken



Drogtester i trafiken med instrument i en rad 
länder t.ex. Norge och Danmark

Foto: Rikspolitiet Norge



Aftonbladet 6 april 
2019



Marknaden för drogtester

Den internationella marknaden för drogtester:

´ Värdet av drogtestmarknaden beräknad till 4,86 miljarder dollar 2016 (47,24 
miljarder SEK)

´ Marknadsvärdet beräknas öka till 8,63 miljarder fram till 2022 (83,9 miljarder 
SEK)

´ Nordamerika dominerar drogtestmarknaden och USA har den största 
marknadsandelen. 

´ Asien-Stillahavsområdet är på väg att ta över den ledande 
marknadspositionen inom överskådlig tid.

´ Källa: Drug Screening Market by Product ((Immunoassay Analyzer, Chromatography, 
Breathalyzer, Rapid Test Device, Assay Kits)), Drug Screening Services, Sample Type (Urine, Hair, 
Oral), End User (Workplace, Criminal Justice, Hospital) - Global Forecast to 2022, 
www.marketsandmarkets.com/ 2019-08-18



Testinstrument för salivtester (”oral fluid 
tests”)

´ MHF känner till mer än 30 olika instrument (inklusive 
engångstester) för snabbtester i saliv/munvätska.

´ Resultat av oberoende kvalitetsjämförelser: 4-6 olika 
instrument uppvisar bättre resultat än övriga.

´ Många icke-seriösa aktörer på drogtestningsmarknaden 
– Det finns pengar att tjäna.

´ Privata aktörer på marknaden säljer färdiga "drogpaket" 
där man erbjuder drogtest, utbildning och en färdig 
drogpolicy.



Behovet av kvalitetssäkring av 
testinstrument för snabba drogtester

´ Behovet av kvalitetssäkring av screeninginstrument och 
engångstester (snabbtester) för köpare och upphandlare

´ Behovet av bättre rutiner kring drogtester
´ Behovet av en sund marknad med relevanta krav på 

aktörerna
´ Standardisering skapar riktlinjer och gemensamma 

överenskommelser förnyas och tas fram för nya 
produktområden

´ Standarder etablerar en hög lägstanivå och bidrar till att höja 
kvaliteten generellt

´ Standarder utgör en grund för forskning och utveckling.



Standardisering i Sverige

´ Det finns tre svenska standardiseringsorganisationer:  ITS – Svenska 
Informations- och Telekommunikationstandardiseringen, SEK Svensk 
Elstandard och SIS – Svenska Institutet för Standarder

´ SIS är på regeringsuppdrag en del av ISO och CEN, som är nätverk av 
experter som arbetar med att skapa internationella standarder.

´ SIS projektleder både svenskt och internationellt arbete med att ta fram 
standarder och verkar för att de används. 

´ SIS erbjuder också utbildningar, tjänster och produkter som hjälper sina 
kunder att utveckla sina verksamheter och skapa samhällsnytta med hjälp 
av standarder.



Arbetet i SIS/TK 609 - Snabbtester för 
droganalys
´ I augusti 2017 hölls det första mötet med kommittén hos SIS, Svenska 

Institutet för Standarder. Möten har därefter hållits ungefär 1 gång/månad.
´ Lars Olov Sjöström från MHF är kommitténs ordförande.
´ Kommittén  arbetar med specifikationer för hur testerna bör utformas, vilken 

kvalitet de bör ha och hur de kan bedömas vid upphandling, 
´ Kommittén gör också handlingsplaner för användandet och annat som 

kan behövas för att få ett säkert och strukturerat sätt att använda dessa 
tester (ett guidelines-dokument).

´ Målsättningen är att slutföra arbetet under 2020.
´ Det finns idag ingen Europeisk standard som gäller snabbtester för 

droganalys – däremot en rad dokument som definierar kvalitetskrav för 
upphandling, t.ex. för polismyndigheter i olika länder.



Deltagare i kommittéarbetet

´ Alna Sverige AB, Stockholm

´ Biosensor Applications 

International AB, Upplands Väsby

´ Dräger Sverige AB, Kista

´ Kriminalvården, Göteborg

´ Kriminalvårdens huvudkontor, 

Norrköping

´ Landsorganisationen i Sverige LO, 

Stockholm

´ Motorförarnas 
Helnykterhetsförbund MHF, 
Stockholm

´ nal von minden B.V., CD The 
Hague

´ Nationell samverkan för psykiskt 
hälsa, Johanneshov

´ Polismyndigheten, Stockholm
´ Prodiagnostics AB, Vellinge
´ Rättsmedicinalverket, Linköping
´ Securetec Detektions-Systeme 

AG, Neubiberg
´ Trafikverket, Borlänge

Den som vill delta i kommittén kan kontakta SIS projektledare Lena Morgan
Tel. 08-555 520 83, mail: lena.morgan@sis.se



Regeringsbeslut om ny utredning

´ Den 26 augusti 2019 meddelande infrastrukturministern att regeringen 
tillsätter en utredning som ska ta fram förslag för effektivare kontroller av 
yrkestrafiken och en samlad organisationsform för kontrollverksamheten.

´ Utredningen ska bland annat ”utreda förutsättningarna för att tillåta 
myndigheter att utföra sållningsprov i fråga om narkotika, det vill säga att 
testa förare utan misstanke om brott för att finna personer som framför 
fordon när de är påverkade av narkotika”.

´ Den 30 november 2020 redovisas delar av uppdraget, bl.a. gällande att 
utreda förslag om sållningsprov i fråga om narkotika.



Tack för uppmärksamheten!
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