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Drogtest av minderåriga på vårdcentraler i Sörmland
Bakgrund
Med syfte att förbättra möjligheten att spåra och förebygga droganvändning
hos barn och unga har en överenskommelse gjorts i länsstyrgruppen för
närvård i Sörmland om att vårdcentralerna ska erbjuda provtagning för
personer under 18 år på begäran av vårdnadshavare, socialförvaltning/polis
eller utifrån remiss från annan vårdgivare.
Personer över 18 år hänvisas till Beroendeenheten. I sådana fall krävs
remiss.
Test som begärs av Socialförvaltningen
Brev/remiss skickas från Socialförvaltning till vårdcentralen med begäran
om provtagning, det ska framgå vad som ska testas och under vilken tid
samt hur återrapporteringen av provsvaren skall ske.
Personen kallas för provtagning antingen av Socialförvaltningen eller
vårdcentralen enligt lokala överenskommelser.
Att utebli från bokat test betraktas som ett positivt test och meddelas
handläggare enligt ovan.
Fakturaadress till kommunen bifogas remissen.
Test som önskas av förälder och barn/ungdom
Primärvården ska kunna erbjuda provtagning till oroliga föräldrar och
ungdomar som hör av sig. Föräldrarna kontaktar vårdcentralen, redogör för
sin oro och vårdcentralen erbjuder provtagning utifrån sin medicinska
bedömning. Hur det praktiskt går till kommer att skilja sig mellan olika
vårdcentraler.
Vid negativt svar kontaktar vårdcentralen vårdnadshavaren. Vid positivt
svar kontaktas vårdnadshavare samt enligt lag, även Socialförvaltningen.
Besöket(inklusive provtagning och analys) är kostnadsfritt.
Provtagning via annan klinik.
Om barnet redan har kontakt på annan klinik t.ex. BUP kan läkare på BUP
själv beställa önskade prover. Provtagningen kan utföras på den lokala
vårdcentralen.
Uppföljning av resultatet görs på BUP av ansvarig läkare.
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