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PATIENTINFORMATION 

Rutiner kring drogscreening av  
barn- och ungdomar Inför neuropsykiatrisk utredning på BUP 

För alla barn som hunnit fylla 12 år ingår att lämna urinprov för drogscreening vid tre 
slumpmässigt utvalda tillfällen inför alla neuropsykiatriska utredningar (exempel på 
frågeställningar kan vara ADHD, autismspektrumstörning, kognitiv utredning etc.). Dessa 
urinprov lämnas under tidsperioden från att beslut om neuropsykiatrisk utredning tagits (efter 
förstagångsbesöket på BUP) till dess att kallelse till psykologutredning utskickas. 

Orsaken till rutinerna kring drogscreening är; 

1. att barn- och ungdomar under pågående substansmissbruk kan få missvisande resultat 
vid en neuropsykiatrisk utredning 

2. att det är kontraindicerat att vid ev. diagnos sätta in läkemedelsbehandling mot t.ex. 
ADHD om det finns ett pågående substansmissbruk 

3. att risken för att läkemedel mot t.ex. ADHD lättare hamnar i fel händer och ökar den 
illegala tillgängligheten 

Tillvägagångssätt 

Under förstagångsbesöket informerades Ni om våra rutiner kring urinprov för droger som en del 
i kartläggningen inför utredning hos psykolog. 

Patienten kommer, via någon av föräldrarna, att kallas via sms från substitutionsvården varpå 
patienten har 24 timmar på sig att lämna prov på psykiatriska klinikens substitutionsenhet. Man 
överenskommer om tidpunkt med personalen via sms-kontakten. Substitutionsvårdens lokal 
ligger på bottenplan i psykiatriska klinikens huvudbyggnad, innanför den större norra ingången 
(inte den mindre ingången till BUP). När Ni kommer innanför de större glasdörrarna, vik av 
vänster och det är just på höger sida i början av korridoren som det ligger. 

Patienten ska inte ha kissat på 4 timmar före provet. 

Patienten ska vid provtagningen helst kunna legitimera sig. Pass går alldeles utmärkt. Har barnet 
eller ungdomen inget eget ID kan man även styrka identitet med förälders ID tillsammans med 
barnets FPA kort. 

Då patienten lämnar sitt urinprov kommer det att bevakas av personal (det innebär alltså att 
någon tittar på när man kissar. Det sker via ett ”fönster in till toaletten” och personalen finns 
således inte i rummet med patienten utan står på andra sidan fönstret). Detta är en rutin som 
psykiatriska enheter tvingats att vidta då det framkommit att en del patienter manipulerar sina 
urinprov. Därför har beslut tagits om denna åtgärd vilket gäller alla patienter utan undantag. 

Skulle drogscreeningen utfalla positivt på någon drog är vi från BUP:s sida skyldiga att göra en 
barnskyddsanmälan. Även denna punkt gäller alla patienter utan undantag. 

Skulle en drogscreening inför neuropsykiatrisk utredning vid ett tidigare tillfälle ha utfallit positivt 
krävs slumpmässiga negativa drogscreeningar under en sex veckors period för att återfå köplats 
till neuropsykiatrisk utredning på BUP. 
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Skulle psykologens utredning på BUP visa att patienten har t.ex. ADHD och läkaren tillsammans 
med patient och anhöriga beslutar om insättning av medicinering, kan patienten under 
pågående medicinering också komma att ordineras drogscreening. Det för att styrka drogfrihet 
under pågående behandling. Det hör till rådande rutiner på psykiatriska kliniker att göra så. 
Skulle en patient inte medverka till drogscreening under pågående behandling har läkaren rätt 
att dra in medicinering och makulera existerande recept.  

Skulle drogscreeningen under pågående behandling visa positivt har läkaren rätt att avsluta eller 
pausa medicineringen med omedelbar verkan. Befintliga recept kommer att makuleras. 

Klinikchef Christian Johansson, 20.12.2017 


