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Anvisning för den som kommer till narkotikatesting i arbetslivet
Narkotikatestning på arbetsplatser regleras genom lagstiftning och förordningar. Social- och hälsovårdsministeriet (SHM) har gett ut en anvisning om Narkotikatestning i arbetslivet och enligt den
ska prover vid narkotikatestning i arbetslivet tas vid HUS laboratorier provtagningsställen. Företagshälsovården informerar dig om till vilket laboratorium du kan gå.
Före undersökningen
Provtagningen kräver inte separata förberedelser, men bered dig på att lämna urinprov. Då du
kommer till laboratoriet ska du bereda dig på att bevisa din identitet. Ta med dig ett identitetsbevis
med foto (körkort, pass eller ett identitetsbevis med foto) samt papperet med remissen till undersökningen.
Provtagning
Innan provtagningen får du i laboratoriet information om samtliga faser i provtagningen. Provet
tas ur urinen eller ibland ur blodet.
Urinprovstagning
Urinprovstagningen sker under övervakning. Före provtagningen ombeds du i laboratoriet att välja
ett provtagningskärl och kontrollera att det är orört. Det behövs 20 ml urin för narkotikatestningen. Urinprovet ges genast efter provtagningen till sköterskan, som kontrollerar att provet
duger. Om provets utseende, temperatur eller kemiska sammansättning väcker misstankar eller
om provmängden inte är tillräcklig, kan du lämna ett nytt prov antingen samma dag eller komma
på nytt på provtagning följande dag. Efter detta överför sköterskan provet till två provrör, som förseglas. Du blir ombedd att välja provrören, kontrollera att de är orörda och följa hanteringen av
provet, överföringen till provrören samt förseglingen av provrören. Till sist ska du kontrollera att
uppgifterna på provrören motsvarar uppgifterna på undersökningsremissen.
Blodprovstagning
Ett eventuellt blodprov tas i två rör på 10 ml. Efter provtagningen ska du kontrollera att uppgifterna på provrören motsvarar uppgifterna på undersökningsremissen.
Undertecknande av undersökningsremissen och förpackning av provet
Du ombeds att underteckna undersökningsremissen som en försäkran på att du gett ditt samtycke
till narkotikatestet och att du har godkänt förfarandet vid provtagningen. Innan du undertecknar
ska du kontrollera att uppgifterna på remissen, bl.a. medicineringen överensstämmer och läsa

Patientanvisning

2 (2)

HUS Diagnostikcentrum

igenom punkt ”Godkännande och underskrift av den som ska testas”. Efter detta förpackas proven i
din närvaro i en transportlåda, som sluts med en silverfärgad dekal.
Om du har frågor kan du ringa kundtjänst: tfn 09 471 86 800 må–fr kl. 7.30–15.30 (laboratorieresultat lämnas inte ut per telefon).
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