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Biotest Spårningstider för droger i urin 

                                            

Spårningstiden är beroende på mängden av intagen drog, stickans gränsvärde och halveringstiden av 

drogen. 

 

Halveringstid är den tid det tar för att halvera intagen mängd av drog/läkemedel i kroppen. 

Detta innebär att halveringstiden är densamma oavsett intagen mängd av drog/läkemedel.  

Droger/läkemedel har olika halveringstider därav är gränsvärden samt spårningstider olika. 

Bensodiazepiner har en lång halveringstid, vissa bensodiazepiner upp till 94 timmar därför sitter 

bensodiazepiner länge i kroppen. Heroin har en halveringstid på timmar och kan därför spåras i kort 

tid. 

Gränsvärdet på stickan är en av de 3 faktorer som påverkar spårningstiden och därför vill man ha 

låga gränsvärden så att man har möjlighet att hitta drogen. Gränsvärden är satta så att man ska 

hinna upptäcka drogen innan den försvinner ut kroppen. 

Ljung & Sjöberg har valt att sätta sina gränsvärden så att man upptäcker drogen utan att släpvärden 

eller ”gamla ”intag ger positiva utslag på testerna 

Nedan ser ni spårtider som påverkas av följande:                                                                           

• Hur frekvent drogen/läkemedlet intas 

• Hur stor mängd av drogen/läkemedlet som intagits 

• Provlämnarens fysiska hälsa 

• Om mycket vätska intagits för att späda koncentrationen 

 

Drog/läkemedel Spårningstid 

Amfetamin (AMP) Upp till 4 dygn 

Bensodiazepiner (BZD) 
Upp till 4 dygn vid terapeutisk användning 

Upp till 4 veckor vid långvarigt missbruk 

Buprenorfin/Subutex (BUP) Upp till 2-5 dygn 

Cannabis (THC) 
Upp till 2-4 dygn vid sporadiskt bruk 

Flera månader vid regelbunden/långvarig användning 
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Dextropropoxifen (PPX) Upp till 3 dygn 

Etylglukoronid (ETG) Upp till 4 dygn 

Fentanyl (FYL) Upp till 3 dygn 

Gabapentin (GAB) Upp till 2 dygn 

Ketamin (KET) Upp till 2 dygn 

Klonazepam (ACL) Upp till 3 dygn 

Kokain (COC) Upp till 4 dygn 

LSD Upp till 2 dygn 

MDMA Upp till 2 dygn 

Metamfetamin (MET) Upp till 3 dygn 

Metadon (EDDP) Upp till 5 dygn 

Metylfenidat (MPD) Upp till 3 dygn 

MDPV Upp till 3 dygn 

Opiater (OPI) Upp till 4 dygn 

Oxikodon (OXY) Upp till 4 dygn 

Pregabalin (PGB) Upp till 4 dygn 

Spice/K2 Upp till 3 dygn 

Tramadol (TML) Upp till 3 dygn 
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Zolpidem (ZOL) Upp till 4 dygn 

Zopiklon (ZOP) Upp till 4 dygn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


