DROGTESTNYTT
Sprider kunskap om klinisk och teknisk utveckling som bidrar till ett drogfritt samhälle
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Bladet produceras och utges av Klinisk Farmakologi, som representerar ett av åtta verksamhetsområden inom Karolinska
Universitetslaboratoriet – norra Europas största laboratorieleverantör och ledande inom diagnostik, forskning och utbildning.
Karolinska Universitetslaboratoriet ingår i Karolinska Universitetssjukhuset.

Vår nya hemsida: karolinska.se/lab

Instruktioner för provtagning av
drogtester, bilder på materiel och
beställning av materiel och remisser
hittar du via vår hemsida:
www.karolinska.se/lab under ”Om
provtagning”, Drogtester (högerspalten)
Faxnr: 08-585 81175 till Remiss- och
materielutlämningen
e-post: LNPutskick@karolinska.se

Studiebesök
Vi tar gärna emot studiebesök
som vi anpassar efter era önskemål

SWEDAC på besök
I februari synade SWEDAC vår
verksamhet, vilket sker med
regelbundna intervall. SWEDAC är
viktiga för att hjälpa oss upprätthålla
vår ambition om hög kvalitet.
För drogtest i urin:
Använd vårt
specialrör med gul
kork.
Beställning, se
ovan
Skicka fulla rör,
men inte överfyllda.
Skruva inte åt
korken för hårt!
Foto:
Karen Forsström

Antalet drogtester 2005-2014
Utgivare: Klinisk farmakologi
Karolinska Universitetssjukhuset
Farmakologiska laboratoriet C2:71
141 86 Stockholm
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Inom STRIDA-projektet och
klinisk farmakologi, Karolinska
Universitetslaboratoriet, pågår
ständig metodutveckling för att
kunna påvisa nya internetdroger.
Exempelvis kan vi nu identifiera
ett flertal nya bensodiazepiner
(t ex meklonazepam och
flubromazolam) som har blivit
populära i missbrukskretsar.
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Även inom STRIDA-projektet ökade antalet fall av allvarliga
NPS-förgiftningar kraftigt till 752 fall under 2014, att jämföras
med 470 under 2013, dvs en ökning med 60%.
Bland STRIDA-fallen har ett flertal nya droger påvisats. Speciellt
allvarligt är att flera syntetiska opioider (t ex olika
fentanylvarianter) har börjat säljas på NPS-hemsidor, eftersom
denna substansgrupp är förknippad med hög risk för
drogrelaterade dödsfall. Bland centralstimulerande substanser
har alfa-PVP, alfa-PBP och andra strukturvarianter i många fall
ersatt MDPV (”kannibaldrogen”). Dessutom förekommer flera
dissociativa droger (t ex difenidin) och designade
bensodiazepiner.
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NPS-förgiftningar uppmärksammas ofta i massmedia
Speciellt under hösten 2014 förekom många fall kopplade till ett
par rökmixar som innehöll höga halter av nya potenta syntetiska
cannabinoider (”spice”). De aktiva substanserna (bl.a. FUBAKB48 och MMB-CHMINACA) klassades som hälsofarlig vara i
början av 2015 men sedan dess har flera nya oklassade
drogvarianter redan introducerats på den internet-baserade
NPS-marknaden.
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Tillgången på internetdroger fortsätter att öka
Under 2014 rapporterades hela 101 nya psykoaktiva substanser
(NPS) till Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och
narkotikamissbruk (EMCDDA) vilket är den hittills klart högsta
årssiffran (motsvarande årssiffra för 2013 var 81). Av dessa 101
drogsubstanser påträffades 84 i Sverige och för 36 var Sverige
dessutom först med att rapportera dem till EMCDDA.

Diagrammet visar antal drogtestprov i arbetslivet som utförts på
Karolinska Universitetslaboratoriet
de senaste 10 åren. Den kraftiga
uppgången 2014 utgörs av salivoch utandningsprover. Under
2014 tog vi emot ca 14000
salivprover och ca 1600
utandningsprover.
Andelen positiva urinprover var
2,5 % år 2005 och har ökat till
3,5% under de senaste åren.
Under 2014 var 0,7 % av
salivproverna och 0,6 % av
utandningsproverna positiva.
Intresserad av Webbsvar?
För ytterligare information och
beställning av tjänsten kontakta
Kundsektionen via telefon
08-120 649 00
Läs mer: www.karolinska.se/lab
under ”Analysbeställningar och
analyssvar”

Fakturafrågor/prisuppgifter
Lägg ditt ärende via e-post till:
labfaktura.navet@karolinska.se
Telefon: 08-517 78880
Mån-fre kl 9-10
Kontaktuppgifter

Kontakta kundtjänst för att få
information om aktuellt NPSanalyssortiment i STRIDAprojektet.
Foto: Anders Helander

Se även vår hemsida: karolinska.se/lab/farmakologi
Här kan ni bl.a. läsa tidigare Drogtestnytt

Områdeschef
Olof Beck
Kundsamordnare
Helena Bergqvist
Farmakologiska laboratoriet
Telefon: 08-585 829 73
e-post:
helena.e.bergqvist@karolinska.se
Kundtjänst
Telefon: 08-585 858 68
Vardagar kl 08.30-16.30

