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Den neste halvtimen … 

• Kort plassere rusmiddelfortolking innenfor formål, 
forventninger og krav 

• Eksempler på fortolking:  

– Diazepam 

– THC-syre 

• Tallsvar eller «påvist»/«ikke påvist»? 

• Hva er problematisk med screeningssvar? 
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Hvorfor gjøre rusmiddeltesting? 

• Sanksjonære formål: 

– Prøver hvor positivt analysesvar alene kan føre til alvorlige 
sanksjoner eller tap av tilbud og/eller rettigheter.  

 

• Medisinske formål:  

– Prøver som tas som ledd i behandling og oppfølging av 
pasienter med rusmiddelproblemer ved 
diagnose/kartlegging av rusmiddelbruk, 
differensialdiagnostikk og terapikontroll. 
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IS-2231 

Kvalitetskrav til rusmiddeltesting.                                   
Skille mellom medisinske og sanksjonære prøver. 

 

• Prøvetaking 

• Forsendelse og mottak av prøver 

• Krav til laboratoriet: analyse og kvalitetssikring 

• Svarrapportering 

• Lagring 
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Noen krav til svarkommentarer I 
• Analyseresultatet skal rapporteres på en forståelig og 

utvetydig måte. 

 

• For medisinske prøver må det i hver enkelt svarrapport 
presiseres at prøven er tatt etter medisinske prinsipper og 
ikke etter sanksjonære. 

 

• Svarrapporten skal inneholde 
– hvilke stoff/stoffgrupper det er analysert for 

– i hvilket biologisk materiale analysen er utført 

– analyseresultater 

– medisinsk bedømmelse av evt. positive resultat 
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Veileder IS-2231: Prosedyrer for rusmiddeltesting. Utgitt av Helsedirektoratet 2014. 



Noen krav til svarkommentarer II 

• Analyseresultatet kan angis som 
– «påvist» / «ikke påvist» 

– eller med det kvantitative resultatet dersom det er utført analyse med 
spesifikk metodikk 

 

• Den medisinske bedømmelsen 
– bør inneholde en vurdering av hvilke(t) rusmiddel/legemiddel som kan 

være tatt inn 

– kan også bestå i å relatere prøveresultater i forhold til hverandre for å 
avgjøre om påvist stoff skyldes et nytt inntak og i hvilken tidsperiode 
inntak kan ha skjedd 
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Veileder IS-2231: Prosedyrer for rusmiddeltesting. Utgitt av Helsedirektoratet 2014. 



Hvem skal lese fortolkingen? 

• Rekvirenten… 

• Helsepersonell (?) 

• Vår erfaring: Svært varierende kunnskapsnivå! 
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Forventninger til fortolkingen? 

• Rekvirenten ønsker ofte å få vite mest mulig! 

• Jo klarere svar, jo mer fornøyd rekvirent 

 

 

• Hvilket rusmiddel er inntatt? 

• Når ble det inntatt?  

• Hvor mye ble inntatt? 

• Hvor lenge kan vedkommende ha brukt det? 
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JA NEI 



Hva er korrekt fortolking? 

 

• Balanse mellom…  

– hva som er ønsket av rekvirenten 

– hva som er nyttig for rekvirenten  

– hva som laboratoriet faglig sett kan stå inne for! 

– hva som er praktisk mulig å gjennomføre 
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Diazepam-metabolisme 
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Figur hentet fra Shanlin Fu et al. Anal Bioanal Chem (2011) 400: 153-164 



Eksempler – inntatt diazepam 

• Det er påvist desmetyldiazepam, temazepam og oxazepam 
(metabolitter av diazepam) i urin. Analyseresultatet viser inntak 
av diazepam (Stesolid, Valium, Vival).  

 

 

• Det er påvist desmetyldiazepam og temazepam (metabolitter av 
diazepam) i urin. Analyseresultatet viser inntak av diazepam 
(Stesolid, Valium, Vival). 
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                                                                    Det kan ikke avgjøres om 
det er inntatt oxazepam (Sobril) i tillegg.  



Oppsummert om diazepam 

• Diazepam metaboliseres til temazepam og desmetyldiazepam. Begge disse 
omdannes til oxazepam.  

 

• Inntak av diazepam kan typisk medføre påvist temazepam, 
desmetyldiazepam og oxazepam.  

 

• Påvist desmetyldiazepam og oxazepam skyldes enten inntatt diazepam, 
oxazepam eller begge to. 

 

• Temazepam selges som eget legemiddel i utlandet. 
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Eksempler – inntatt oxazepam 
 

• Det er påvist oxazepam og desmetyldiazepam i urin. Konsentrasjonsforholdet 
mellom stoffene kan være forenlig med inntak av kun oxazepam (Sobril), men 
det kan ikke utelukkes at diazepam (Stesolid, Valium, Vival) er inntatt i tillegg. 
Desmetyldiazepam er en metabolitt av diazepam, men kan i visse tilfeller 
påvises etter tilbakedanning fra oxazepam.  

 

• Det er påvist oxazepam og desmetyldiazepam i urin. Konsentrasjonsforholdet 
mellom stoffene er forenlig med opplysninger på rekvisisjonen om bruk av 
Sobril. Desmetyldiazepam er en metabolitt av diazepam, men kan i visse 
tilfeller påvises etter tilbakedanning fra oxazepam.  
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Oppsummert om oxazepam 

• Oxazepam-inntak vil (i teorien) kun gi oxazepam i kroppen. MEN: 

– Preanalytisk forbehandling med N-glukuronidase kan medføre (litt) 
desmetyldiazepam fra oxazepam.   

– In vitro studie har vist at tarmbakterie kan omdanne oxazepam til 
desmetyldiazepam. 

 

• Ingen ting tyder på at oxazepam kan gjenfinnes som temazepam –men vi er 
likevel litt forsiktige hvis vi er i tvil... 

 

• Husk at flere stoffer kan være inntatt og at tidsaspektet spiller inn. 

 

 

14 



Vurdering av THC-syre konsentrasjon 

THC-syre konsentrasjonen påvirkes av 
• Mengden THC-syre som utskilles 

• Urinvolumet/fortynningsgrad 
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 Westin AA: Cannabis og urinprøver. Tidsskr Nor legeforen nr 6, 2011; 131: 577-80 



Utskillelse av THC-syre etter kronisk bruk 
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Westin AA: Cannabis og urinprøver. Tidsskr Nor legeforen nr 6, 2011; 131: 577-80 



Vurdering av THC-syre utskillelse 

Utskillelse av THC-syre påvirkes av 

• Hvor mye og hvor lenge personen har brukt cannabis 
– Enkeltinntak forsvinner raskt 

– Kroniske storbrukere har lang påvisningstid 
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Westin AA: Cannabis og urinprøver. Tidsskr Nor legeforen nr 6, 2011; 131: 577-80 



Eksempel – ikke (nødvendigvis) nytt 
• Konsentrasjonsnivået er lavt, slik det også var i forrige prøve. 

Slike konsentrasjonsnivåer kan foreligge etter et storforbruk 
av cannabis lenge før prøvetaking, eller kort tid etter inntak 
av en liten mengde cannabis. Påvisning av THC-syre i urin 
senere enn to måneder etter inntak er svært sjelden. 
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Eksempler – sannsynligvis nytt 

• På bakgrunn av analysesvaret kan vi ikke si med sikkerhet 
hvorvidt det har skjedd nytt inntak eller ikke. 

• Det har sannsynligvis skjedd ett eller flere nye inntak siden 
forrige prøve.  
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Eksempler på kommentarer – nytt 

• Konsentrasjonen har steget sammenliknet med verdiene i 
forrige prøve, til et høyt nivå, som gjerne sees ved prøvetaking 
kort tid etter inntak av cannabis. 

• Konsentrasjonsnivået er betydelig høyere enn i forrige prøve.  
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«Analyseresultatet skal rapporteres på en forståelig og utvetydig måte.» 



Utgi tallsvar (ratio) eller påvist/ikke påvist? 

• Mange laboratorier gir kun ut påvist-ikke påvist 

• Tallsvar for ratio særlig aktuelt for THC-syre der rekvirenten kan 
ha behov for å følge verdiene over lang tid. 

• Tallsvar kan gi rekvirenten overdreven «tall-tro» dersom 
tallsvarene ikke følges av god forklaring 

 

• Laboratoriet må først ta stilling til:  
• Skal prøvene behandles individuelt eller «industrielt»?  

• Skal f.eks. opplysninger på rekvisisjonen om bruk av legemidler 
ihensyntas? 
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Utgi tallsvar (ratio) eller påvist/ikke påvist? 

• Fordeler med tallsvar: 
– Kan automatiseres 

– Rekvirenten (som sitter med de kliniske opplysningene) får se «alt» (men 
viktig forutsetning at rekvirenten forstår nok til å fortolke rett…)  

 

• Fordeler med fortolking:  
– Mindre risiko for falske positive (og falske negative) 

– Kan tilpasses hver rekvisisjon i større grad 

– Mindre avhengig av rekvirentens kunnskap og forståelse (men mer 
tidkrevende for laboratoriet) 
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Hva er problemet med screeningssvar? 

• Risiko for falske positive! 
 

• Kan ikke stole på tallverdien 
– Tallverdi fremkommet på gruppenivå, det vil si at metabolitter og evt. 

andre stoffer kan være inkludert i tallverdien 

• Tester på «gruppenivå», vanskelig å vite nøyaktig hvilke(t) stoff 
som er inntatt 
– Positiv amfetaminer: Metamfetamin eller Rinexin?? 

– Positiv opioider: Heroin, foreskrevet Dolcontin eller rundstykker med 
valmuefrø?? 
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*Moeller KE, Lee KC, Kissack JK: Urine drug screening: Practical guide for clinicians. Mayo Clin Proc Jan 2008; 83(1):66-76 
 



Oppsummering av det viktigste 

• Formålet med analysen er sentralt for fortolking 

• IS-2231 

• For å kunne fortolke, må forholde oss til: 
– Tidsaspekt: Når ble siste dose inntatt 

– Mengde som er inntatt 

– Bruksmønster: Hvordan og hvor lenge vedkommende har brukt midlet  

 

• Vanskelig balanse mellom faglig funderte forbehold og ønsket 
om å gi rekvirenten en tydelig fortolking 
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STOFFGRUPPE STOFF PÅVISNINGSTID I URIN 

Sentralstimulerende stoffer 

amfetamin/metamfetamin 2-4 dager (opptil 10 dager) * 

ecstasy (MDMA) 2-4 dager 

kokain 
1-2 dager 

(benzoylecgonin 2-4 dager) 

metylfenidat/ritalinsyre 2-3 dager 

Benzodiazepiner 

alprazolam 1-2 uker 

diazepam (metabolitter) noen dager opptil 2-4 uker 

flunitrazepam 1 uke 

klonazepam 1 uke 

nitrazepam 1 uke 

oxazepam 
5-7 dager (ved inntak av oxazepam) 

** 

Z-hypnotika zopiklon/zolpidem 1-2 dager 

Cannabinoider THC-syre 
5-7 dager, opptil flere 

uker/måneder *** 

Opioider 

morfin 1-3 dager 

kodein 1-3 dager 

6-MAM ½ døgn 

etylmorfin 1-3 dager 

metadon 1-2 uker * 

buprenorfin 1 uke 

Etanol 
etanol få timer-1 døgn 

etylglukuronid (EtG) 2-3 dager, opptil 1 uke **** 

GHB GHB 6-12 timer 

* Utskillelsen påvirkes av urinens pH (surhetsgrad) *** Forutsetter svært høyt, jevnlig (daglig) inntak 

** Etter inntak av diazepam se diazepam (metabolitter)  **** Forutsetter svært høyt inntak av etanol 

https://oslo-universitetssykehus.no/fag-og-forskning/laboratorietjenester/farmakologi/rusmiddelanalyser 


