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Drogtester i arbetslivet 
 

Drogtester i arbetslivet riktar sig till företagshälsovården och beställs idag av många arbetsplatser i 
Sverige. Samma procedur som för drogtester i arbetslivet rekommenderas även för skolhälsovården 
och vid körkortsutredningar. 
Medicinsk service, Labmedicin är ackrediterade av SWEDAC att utföra Drogtester i arbetslivet 
(narkotikaanalyser i urin). För positivt resultat krävs att substansen ska ha påvisats med två 
oberoende analysmetoder, en screeningmetod och en kromatografisk-masspektrometrisk 
verifieringsmetod. 

 
Provtagningsplats skall finnas där provtagning kan ske under sekretess 

 
 Använd med fördel företagshälsovårdens mottagning. 
 Inga obehöriga skall ha tillträde före eller i samband med provtagning. 
 Det är viktigt för arbetstagarens rättssäkerhet att alla led i provtagning-analys-kedjan 

säkerställs och signeras för att undanröja risken för manipulation av provet och provförväxling. 
 

Provtagningsmaterial 

 
Provtagningsmaterialet består av remiss med 
provrörsetiketter, provtagningsset innehållande 
provtagningskärl med engångstermometer och tre provrör 
(A1-rör till screeningsanalys, A2-rör till ev. verifieringsanalys 
och B-rör som sparas plomberat i frys under en tid upp till 
maximalt 1 år för eventuell omanalys). 

 
Materialet innehåller även en innerpåse att stoppa både rör 
och remiss i, en ytterpåse för transport och frankerade 
adressetiketter. Ytterpåsen kan postas direkt. 
Provtagningsinstruktion, samt informationsblad till 
provlämnaren medföljer. Önskas blå färg så kontakta 
laboratoriet. 

Allt provtagningsmaterial ingår i analyspriset och kan beställas från Klinisk kemi tel. 046-17 34 60. 

 
Provtagning 
 
Utförlig provtagningsinstruktion medföljer provtagningsmaterialet. 
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Remiss 
 

Endast originalremiss gäller och medföljer vid beställning av provtagningsmaterial. 
 

 Provlämnaren är anonym för laboratoriet. Providentiteten utgörs av en provkod som finns på 
remissen. Endast beställaren känner till provlämnarens identitet. 

 Provlämnaren ger sitt samtycke på remissen till att beställda analyser får göras på urinprovet. 
 Både beställaren och provlämnaren får var sin kopia av remissen. Provlämnaren informeras 

på sin kopia var analyserna utförs och att laboratoriet är ackrediterat för att utföra drogtester i 
arbetslivet. Provlämnaren informeras även om att B-provet sparas på laboratoriet under en tid 
upp till maximalt ett år. 

 
 

Pris 
 
I analyspriset ingår allt dvs screeningsanalys, verifieringsanalys (om positiv screeninganalys), analys 
av kreatinin, provtagningsmaterial samt porto. Inga andra avgifter tillkommer. 


