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Försvarsmaktens föreskrifter om drogtestning av totalförsvarspliktiga; 

 

beslutade den 18 december 2009. 

 

 Försvarsmakten föreskriver med stöd av 9 kap 1 § p. 9 förordningen 

(1995:238) om totalförsvarsplikt och 5 § Totalförsvarets pliktverks föreskrifter 

(2007:2) om drogtestning av totalförsvarspliktiga följande. 

 

Allmänna bestämmelser  

 

1 § Dessa föreskrifter gäller drogtestning av totalförsvarspliktiga som fullgör 

sin värnplikt i Försvarsmakten.  

 

2 § En totalförsvarspliktig får drogtestas antingen slumpmässigt efter anmaning 

eller vid misstanke om bruk eller påverkan. 

 

Drogtester som utförs slumpmässigt 

 

3 § Beslut om genomförande av slumpmässig drogtestning fattas av produk-

tionschefen i samråd med personaldirektören. 

 

4 § Varje organisationsenhet ska upprätta underlag för slumpmässigt urval i 

enlighet med de riktlinjer som produktionschefen i samråd med personaldirek-

tören beslutar.  
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5 § Drogtester som utförs slumpmässigt ska genomföras av legitimerad läkare 

eller sjuksköterska vid Försvarshälsan.  

 

6 § Försvarsmedicincentrum beslutar om hur slumpmässig drogtestning ska ske 

vid Försvarshälsan. 

 

Drogtester som utförs vid misstanke om bruk eller påverkan 

 

7 § Beslut om drogtestning vid misstanke ska fattas av lägst kompanichef 

(motsv.) efter samråd med bataljonschef (motsv.). 

 

8 § Drogtester som utförs vid misstanke ska genomföras av legitimerad läkare 

eller sjuksköterska vid Försvarshälsan.  

 

9 § Försvarsmedicincentrum beslutar om hur drogtestning vid misstanke ska 

ske vid Försvarshälsan. 

 

Åtgärder efter drogtest 

 

10 § Efter drogtest som utförts slumpmässigt eller vid misstanke om bruk eller 

påverkan ska provsvaret dokumenteras i patientjournal.  

 Provlämnaren ska underrättas om resultatet av drogtestet. 

 Efter drogtest som utförts vid misstanke om bruk eller påverkan ska batal-

jonschef (motsv.) underrättas. 

 

11 § Resultatet av ett drogtest som utförts slumpmässigt eller vid misstanke om 

bruk eller påverkan och som påvisat förekomst av alkohol eller otillåten sub-

stans ska meddelas bataljonschef (motsv.) 
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____________ 

 

 Denna författning träder i kraft den 7 januari 2010. 

 

 

 

 

Sverker Göranson 

 Stefan Ryding-Berg 
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