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 Rekvirent: Den som har ansvar for 

iverksettelse og gjennomføring av 

rusmiddelkontroll, og har besluttet at 

prøven skal tas. 

Prøvegiver: Den som avgir 

prøven.  

Prøvetaker: Den som påser at 

prøven blir avgitt, eller som i praksis 

tar prøven, f.eks. ved blodprøve eller 

hårprøve.  
Prosedyrer for rusmiddeltesting Utgitt: 11/2014  

 

80-100 

urinprøver 

ukentlig  



Medisinke prøver 

 

• diagnose/kartlegging av 

rusmiddelbruk 

• differensialdiagnostikk (f.eks 

rusutløst psykose?) 

• terapikontroll (LAR, ADHD) 

• for å sikre riktig medisinsk 

oppfølging (fare for overdose, 

behandlings tilbud) 

•  vurderingsgrunnlaget, ved f.eks 

tap av førerkort og bæretillatelse 

for våpen, samvær med barn, 

permisjon, utskrivning fra 

døgnpost, utleverings ordninger 

LAR 

 



Prosedyrer for rusmiddeltesting 

psykisk helsevernloven,  

helse- og omsorgstjenesteloven, 

helsepersonelloven,  

barnevernloven, 

straffegjennomføringsloven,  

Prosedyrer for rusmiddeltesting Utgitt: 11/2014  



Screeninganalyse: En analyse som brukes til 

å skille negative prøver fra mulig positive 

prøver. Screeninganalysen er ikke 

nødvendigvis spesifikk for de enkelte stoff.  

Prosedyrer for rusmiddeltesting Utgitt: 11/2014  

 



Hvilke andre metoder har vi tilgjengelig ved ARA? 



Spesifikk analyse 

Bekreftelsesanalyse er en spesifikk analyse som kan påvise hvilke(t) stoff som er 

tilstede i prøven og i hvilken konsentrasjon. Bekreftelsesanalyse må skje ved 

hjelp av spesifikk metodikk, for eksempel kromatografi med MS-detektor 

Prosedyrer for rusmiddeltesting Utgitt: 11/2014  



Informasjon om prøvetaking 

• hvordan prøvetakingen skal 

skje 

• hvilke konsekvenser det får for 

prøvegiver dersom rusmidler 

påvises (medisinsk vs. 

sanksjonær prøve) 

• hva som skjer dersom 

prøvegiver unnlater å møte til 

avtalt tid for rusmiddeltesting 

• om det er flere enn rekvirenten 

som skal motta kopi av 

prøvesvaret.  

Prosedyrer for rusmiddeltesting 

Utgitt: 11/2014  

På hvilken måte påvirker tester: 

• Passiv røyking av cannabis 

• Å spise valmuefrø 

• Å trene intensivt 

• Å drikke alkoholfritt øl 

• ? 



Kan vi stole på våre tester? 

Klinisk skjønn-hva kan vi bruke i tillegg 



Kan vi stole på våre tester? 

Påvisningsgrense: Det konsentrasjonsnivå som bestemmer om en 

prøve utgis som påvist eller ikke-påvist.  

 

Påvisningstid: Den tiden det tar fra inntak av legemidler/rusmidler og 

til de(t) aktuelle stoff(et) ikke lenger kan påvises i en prøve.  

Prosedyrer for rusmiddeltesting Utgitt: 11/2014  
 Avd. for klinisk farmakologi, St. Olavs Hospital 

Rusmiddelanalyser, Seksjon for klinisk farmakologi, versjon 3 Des 

2013 



wikiHow to Pass a Drug Test 

http://www.wikihow.com/Pass-a-Drug-Test
http://www.wikihow.com/Pass-a-Drug-Test
http://www.wikihow.com/Pass-a-Drug-Test
http://www.wikihow.com/Pass-a-Drug-Test


The Effect of Urine Manipulation on Substance 

Abuse Testing* André Scholer  

University Hospital Basel, Chemical Laboratory, 

Central Laboratory Department, Spitalstr. 21, CH-

4031 Basel 



urin blod hår spytt 

Gullstandart 

Mye kunnskap 

Sjeldent  

CDT, PETH 

Svart lang 

påvisningstid 

opptil mange 

måneder etter 

inntak, avhengig av 

hårlengde og 

hårkvalitet  

 

Enkel prøvetaking, 

kan gjøres hvor 

som helst 

De fleste stoffer har 

moderat 

påvisningstid 

(dager/uker)  

Risiko for 

manipulering  

Prøvetakingen kan 

oppleves 

krenkende av 

prøvegiver  

Påvisning av stoff 

gir ikke informasjon 

om grad av 

påvirkning  

 

De fleste stoffer har 

kort påvisningstid 

(timer/få dager)  

Invasiv prøvetaking  

Påvisning av stoff 

kan gi informasjon 

om grad av 

påvirkning  

 

Sier lite om 

mengde og 

hyppighet av inntak 

Enkel prøvetaking 

??? 

Egnet til å påvise 

kronisk 

bruk/misbruk. Ett 

enkelt stoffinntak vil 

ikke nødvendigvis 

la seg påvise.  

Påvisning av stoff 

gir ikke informasjon 

om grad av 

påvirkning.  

 

De fleste stoffer har 

kort påvisningstid 

(timer/få dager)  

Konsentrasjonsnivå

i spytt er foreløpig 

mindre studert enn 

blod/urin, slik at 

fortolkning av 

analyseresultater 

kan være 

vanskeligere  

 



Dette er første gang når 

«folk på byen» er 

undersøkt for 

rusmiddelbruk, og første 

gang forskerne har 

kombinert en 

spørreundersøkelse med 

spyttprøver eller andre 

biologiske målinger. 

 

Foto: Glen Imrie / NRK 



Blandings misbruk 



Standardised detoxification in cases of polydrug use. Frode 

Dunsæd, Øistein Kristensen, John-Kåre Vederhus, Thomas 

Clausen, Magnhild Mjåvatn Høie 

 

 
Totalt 284 (71%) av alle pasienter innlagt for 

avrusning ved avdelingen i 2013 var 

blandingmisbrukere 

Nr. 19, 25 October 2016 

Tidsskr Nor Legeforen 

2016; 136:1639-42 

DOI: 10.4045/tidsskr.16.0308 



Dødsårsak 2006-2015. Narkotikautløste 

dødsfall. Prosent 

 

Folkehelseinstituttet 



Narkotikabeslag i Norge 2016 
Kompleksiteten i 

sakene øker og 

trenden med økte 

beslag av MDMA 

(ecstasy) fortsatte i 

2016. Det har aldri 

blitt beslaglagt større 

mengder hasj enn i 

2016. 

 

Kripos 



Narkotikabeslag i Norge 2016 

Kripos 

ETORA  
I studien ETORA (Evaluering av TOksisitet av nyere Rusmidler bestemt 

ved Analyser) undersøker Folkehelseinstituttet og Oslo 

universitetssykehus (OUS) hvilke nye rusmidler som medfører at pasienter 

kommer til behandling på sykehus eller legevakt.  



oppsummering 

Vi behandlere trenger opplæring 

• Behandlere må tenke mer på: 

 hvorfor de tar prøver 

 hvor ofte 

 hva de analyserer  

• Rask svar er nødvendig 

• Oftere bruk av spytt prøve 

• Bedre metoder for å følge opp pasienter som bruker 

cannabis og benzodiazepiner 

• Bedre tilgang til analyser av opiater og syntetisk 

opioider 


