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IS-2231 – Prosedyrer for 
rusmiddeltesting



IS-2231 – Medisinske prøver
• Tas som ledd i behandling av pasienter/brukere med 

rusmiddelproblemer
– Diagnose/kartlegging av rusmiddelbruk
– Differensialdiagnostikk (f.eks. ved mistanke om 

intoksikasjon)
– Terapikontroll

• Positivt svar kan medføre endring i behandling som 
oppleves negativ for pasienten 
– F.eks. nekt av permisjon fra behandlingsinstitusjon

• Positivt svar kan inngå som en del av 
vurderingsgrunnlaget for tap av rettigheter
– F.eks. tap av førerkort og bæretillatelse for våpen



IS-2231 – Sanksjonære prøver

• Positivt analyseresultat kan alene føre til alvorlige 
sanksjoner/straff eller til tap av tilbud/rettigheter
– F.eks. kriminalomsorg, yrkesliv, barnevern, doping og 

politisaker
– Prøver må alltid tas i tråd med rettstoksikologiske 

prinsipper 

• Prøvesikringskjeden skal følges fra prøvetaking til 
endelig resultat
– Alle ledd skal være sikret og dokumentert 
– Alle involverte skal i ettertid i detalj kunne 

redegjøre for hvordan prøven ble håndtert



Hva skal vises?
• Rusmiddelinntak-bruksmarkører

• Høyt rusmiddelforbruk:
misbruksmarkører/langtidsmarkører



Korttidsmarkører/Bruksmarkører
• Etanol i blod og urin (kun etanol i blod viser påvirkning) 

• EtG og EtS i urin

• FAEE (fatty acid ethyl ester)
- produseres sammen med acetaldehyd ved metabolisme av 

etanol
- Korttidsmarkør serum

• GTOL/5-HIAA: korttidsmarkør urin
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Høiseth et al, 2008



Langtidsmarkører/Misbruksmarkører

• Direkte/indirekte markører

• CDT (carbohydrat deficient transferrin): 
- Krever høyt alkoholinntak ~2 uker  
- Høy spesifisitet, lav sensitivitet 

• GGT/(ASAT og ALAT) (leverenzymer)
- Krever høyt alkoholinntak > 1mnd
- Sier mer om leverskade enn om alkoholmisbruk
- Lav sensitivitet og spesifisitet

• MCV (mean corpuscular volume)
- Lav spesifisitet
- Slår ut først etter 2-3 mnd og forblir forhøyet like lenge etter abstinens

• EtG hår
• Peth



Påvisning av høyt alkoholkonsum, 
Peth

Avdeling for rettsmedisin



Fosfatidyletanol (PEth)



Forskjell total Peth vs. 16:0/18:1

Avdeling for rettsmedisin

Helander et al, Lakartidningen, 2002

16:0/18:1 gjennomsnittlig 45% av total



Ikke mål Peth ved mistanke om 
etanol i prøven!

Aradottir et al 2004

Avdeling for rettsmedisin



Meta-analyse sammenheng Peth
(total) og alkoholkonsum

Avdeling for rettsmedisin

Viel et al, 2012

Gj.snitt: 0,288 
µmol/L

Gj.snitt: 3,897 
µmol/L



Hvilke Peth-nivåer sees etter 
inntak?

Inntak av 1‰ 
per dag i 5 
dager

Omregning: PEth 
(μmol/l) x 703 = 
ng/ml 

0,3 μmol/l



Peth sammenlignet med andre 
markører

Avdeling for rettsmedisin

Kechagias et al, Alcohol and Alcoholism 
2015



Sensitivitet i forhold til andre 
markører

Avdeling for rettsmedisin

Isaksson et al, Lakartidningen, 2009



Fortolkning
• Utfra all tilgjengelig kunnskap har vi kommet frem 

til: 

Avdeling for rettsmedisin

Figur lånt av St.Olav

0.03 µmol/L 0.3 µmol/L



Andre markører, EtG i hår
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EtG i hår
Inkorporering av stoffer i hår

From Pragst et al 2006



• Grenser for EtG i hår i forhold til alkoholinntak

Etylglukuronid (pg/mg) Betydning 

>30 Heavy drinking

8-30 Social drinking

<8 Avholdende/lavt konsum 

Påvisningsgrense
Rettstox



EtG i hår som markør for kronisk høyt 
alkoholkonsum

• >30pg/mg: heavy drinking (EDI >60 g)

• ASAT 67%
ALAT 67%
GGT 93%
CDT 64%
EtG hår 94%

• Spesifisitet forskjellig

Hoiseth et al, 2009
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• Hair test 'nearly cost mother baby'
The mother's battle to keep her child came down to a strand of her own hair 
A hair test on a mother who nearly lost her child over alcohol allegations has been 
criticised by the High Court - potentially calling into question some tests done in similar 
cases.
The mother, from London, who cannot be named for legal reasons, said she turned to 
drink after being abused as a teenager.
When she became pregnant, her local council began proceedings to have the child taken 
into care. 
She claimed to have given up alcohol by then.
The mother told BBC London: "I had to stop. I just didn't like my life anymore. I have been 
dry nearly two years."
But social services did not believe her and took her to court to gain custody of the child.
As part of the case a sample of her hair was tested for alcohol. 



Hva skal vi bruke i praksis?
• EtG urin ukentlig
• Peth annenhver uke (hver uke)
• (CDT hver fjerde uke)
• EtG hår



Eksempel
• Pilot 1
• EtG hår tatt 01.02.17: 32 pg/mg
• Peth tatt 01.03.17: 0,12 µmol/L
• EtG hår tatt 01.04.17: 25 pg/mg
• Peth tatt 01.05.17: 0,35 µmol/L

Avdeling for rettsmedisin



Eksempel
• Pilot 2
• Peth tatt 01.02.17: 0,07 µmol/L
• Peth tatt 01.03.17: 0,52 µmol/L
• Peth tatt 15.03.17: 0,26 pg/mg

Avdeling for rettsmedisin



Når drikker en pilot for mye?
• Fra en lab-leges ståsted er i hvert fall en pilot en 
sikker heavy drinker når:

• Peth over 0,30 mikromol per liter
• EtG hår over 30 pg/mg

• Husk at enkelte tester innimellom med lavere 
nivåer ikke endrer konklusjonen

• Husk at nivåer opp mot grensene gjør det svært 
sannsynlig at et betydelig konsum foreligger 
(grenser satt utfra rettslig tankegang, ingen skal 
dømmes uskyldig)

Stab forskning, innovasjon og utdanning


