
Drogtester 
att lita på

Rättskemi har ett stort  
kvalitetssäkrat utbud  
av analysmetoder som  
upptäcker alkohol,  
narkotika och läkemedel  
i biologiskt material.



Analyser att lita på
Vårt rättskemiska laboratorium är ackre
diterat enligt Europastandard, ISO/IEC 
17025, med krav längs hela analyskedjan 
för kalibrering, provning och mätning.

Kvalitetskontroller utförs av vårt labora
toriearbete från att materialet inkommer 
till oss till dess att analyssvar lämnas.  
Ett oberoende statligt kontrollorgan 
genomför regelbunden tillsyn och  
granskar att laboratoriet uppfyller kraven 
i ackrediteringen. 

Kontrollarbetet tillsammans med ständig 
metodutveckling, modern teknik och 
erfarna medarbetare gör att vi erbjuder 
säkra analysresultat med allt kortare  
analystider.

Rättskemi utför en rad olika analyser i 
biologiskt material, främst i blod, urin 
och hår. I vissa fall utförs även analyser 
på andra kroppsvätskor och vävnader 
på prover tagna i samband med till 
exempel obduktion.

För att ta del av vårt kompletta analys
utbud, besök vår webbplats:  
www.rmv.se > Verksamhet > Rättskemi 
> Analyslista 

Forskning och  
utveckling
Nya läkemedel lanseras och nya illegala 
droger sprids snabbt på gatan och via 
internet. Det innebär att vi ständigt 
måste uppdatera och förnya våra analys
metoder, samt utöka kunskapen om olika 
ämnens skadlighet. Det sker till stor del 
genom den forskning och utveckling 
som bedrivs inom Rättsmedicinalverket. 

Vårt 
utbud



Vårt uppdrag
Vårt uppdrag består i att utföra analyser 
av alkohol, narkotika, dopingpreparat, 
läkemedel och gifter i biologiskt material 
till exempel blod, vävnad, urin och hår. I 
vårt utbud av narkotikaanalyser ingår 
även internetdroger.

Vi tolkar även analysresultat och deltar 
som experter vid rättegångar.

Rättskemi
Sveriges enda rättskemiska laboratorium 
ligger i Linköping och är en del av  
Rättsmedicinalverket. Laboratoriet har  
varit verksamt från tidigt 1900tal och följt 
fältets utveckling från bunsenbrännaren  
till dagens masspektrometri.

Idag utför vi cirka 700 000 analyser per  
år och kan spåra närmare 1 000 olika  
substanser i biologiskt material.

Som en del i rättskedjan kännetecknas  
vårt arbete alltid av rättssäkerhet. 

Våra uppdragsgivare
	Rättsmedicinalverkets rätts medicinska 

enheter: vid dödsorsaksutredningar.
	Polis/åklagarmyndigheten: vid  

misstänkt rattfylleri, narkotikabrott 
eller övriga brott som till exempel 
våldsbrott och dopingbrott.

	Kriminalvården: vid kontroll av  
drog frihet.

	Socialtjänst/Sjukvården/Behandlings
hem: vid kontroll av drogfrihet eller vid 
misstänkt förgiftning.

Det rättskemiska 
laboratoriet  
utför inte analyser 
beställda av  
privatpersoner.



Skicka prover
Om du vill veta hur man beställer analyser hos oss,  
kan du kontakta någon av våra kundansvariga  
via telefon 010483 41 00 (växel) eller gå in på vår webbplats:  
www.rmv.se > Uppdragsgivare (välj vilken flik ni tillhör)  
> Alkohol, narkotika och läkemedelsanalyser > Begär analys

Vi tillhandahåller även prov tagningsmaterial.

Kontaktuppgifter
Telefon: växel 010483 41 00
Fax: 010483 41 99
Epost: rkali@rmv.se

www.rmv.se


