
 

 

 

  

EDTS AB 
(European Drug Testing Service AB) 

 
Förebygger och ger ett 
systematiskt stöd i att 
motverka alkohol- och 
drogmissbruk på 
arbetsplatsen. 
Vi bidrar till att skapa 
säkrare arbetsmiljö och en 
produktion utan störningar. 
 
 
Tel: 
08-555 109 50 
 
E-post:  
collection@edts.se 
 
För företagshälsovården: 
helpdesk@edts.se 
 

 
Incidentberedskap 
 

Att genomföra incidenttest är en effektiv och snabb metod för att utesluta eller påvisa om 
en medarbetare är påverkad av alkohol eller narkotika. Detta ger trygghet både för den 
anställde och arbetsgivaren samt bidrar till efterföljande utredningsarbete.  
 

Beskrivning och innehåll 
Tjänsten innebär en beredskap att vid olycka/tillbud eller misstanke genomföra alkohol 
och/eller drogtester på berörd i personal i hela landet, dygnet runt, alla dagar på året med 
inställelsetid inom 2 timmar. Med drogtest avses alltid narkotikatest (urin alternativt saliv) 
samt alkoholutandningsprov.   
 

Genomförande 
Tjänsten koordineras av en larmcentral hos Securitas med ett för hela Sverige unikt 
larmnummer. Securitas skall inte kontaktas på något annat telefonnummer. Larmcentralen i 
sin tur kommunicerar uppdraget med sin fältorganisation och en företrädare för Securitas 
genomför provtagningen på aviserad plats/lokal. Vid positivt alkoholutandningsprov skall 
närmaste chef bevittna ett verifieringsprov. Analysresultatet för narkotikatestet erhålls från 
MRO-läkare enligt nedanstående beskrivning. 
 

Ansvarsområden 
Arbetsgivaren ansvarar för att: 

• den anställde finns tillgänglig för test 

• hantera avvikelser som exempel en vägransituation, då närmaste chef skall tillkallas för 
hantering enligt Arbetsgivarens handlingsplan. 

• vid medgivande eller erkännande av narkotikaintag eller alkoholintag, då skall ansvarig 
chef tillkallas för hantering enligt handlingsplan.   

 
EDTS ansvarar för att: 

• all provtagning och analys sker på ett tillförlitligt sätt enligt en noggrant fastställd 
procedur. Den skall garantera säkerheten och ta största möjliga hänsyn till den 
enskildes personliga integritet.  

• endast ackrediterade laboratorier anlitas vid analyser av drogtester. Detta innebär att 
laboratoriet är kontrollerat av nationella ackrediteringsorgan. Anlitade laboratorier är 
ISO-certifierade enligt den gemensamma europeiska ackrediteringsnormen ISO:17025. 

 

Rapportering och uppföljning av drogtestanalys 
Arbetsgivarens kontaktperson erhåller av EDTS en rapport av alla negativa 
narkotikaanalyssvar. Alla positiva narkotikaanalyssvar rapporteras direkt av en MRO-läkare 
som gjort en medicinsk utredning/bedömning innan rapporten sker till arbetsgivarens 
kontaktperson. Ett negativt drogtest rapporteras normalt sett efter 2–3 dagar. Ett positivt 
drogtest kan ta upp till 7–10 dagar. 
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