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Projekt: ”Drogtester vid vägen”, forskningsinriktad förstudie med kunskapsöversikt
Diarienummer: 2012-042
Vi förstår att ni ännu inte har slutfört projektet, men vi är intresserade av att få veta hur arbetet fortskrider. Vi ber er
därför att lämna en delredovisning genom att besvara följande frågor.
1.

Har projektarbetet påbörjats?

		
2.

Ja			

Nej

Om nej, är projektet fortfarande aktuellt?

		

Ja, projektet kommer att påbörjas den

		

Nej

Om ni svarat nej kommer ni att faktureras tidigare utbetalt belopp för återbetalning.
3.

Vad har gjorts hittills i projektet?
Vi har kontaktat polismyndigheterna i Norge och Danmark och tagit del av deras lagstiftning och
regelverk samt strategiska arbetssätt för brottsbekämpning av drograttfylleri. Båda länderna ger polisen
mera långtgående befogenheter att ingripa mot misstänkta rattfyllerister än vad som är möjligt i Sverige,
bl.a. genomförande av slumpvisa salivtester på förare utan föregående misstanke. Vi har gjort ett
studiebesök i Oslo där vi tillsammans med MA (MHFs systerorganisation i Norge) har haft gemensamma
möten med såväl Politidirektoratet som med Folkehelseinstituttet. I norsk lagstiftning har man fastställt
fasta gränsvärden för straffbarhet vid påverkan av andra rusmedel än alkohol.
Rikspolisstyrelsen i Sverige har kontaktats för samråd om bildandet av en nationell aktionsgrupp som
kan mötas under hösten 2013 för att föreslå konkreta inatser och ett gemensamt strategiskt arbete för
insatser mot drograttfylleri i Sverige
Den skriftliga kunskapsöversikten som projektet ska leda fram till har påbörjats och getts en
rapportstruktur. Rapporten omfattar bland annat en översikt av metoder och teknik för drogdetektering i
trafik med internationella jämförelser. Vidare klarläggs i rapporten de juridiska förutsättningarna för
polisens arbete mot drograttfylleri. Det handlar om polisens befogenheter i olika länder att kontrollera
förare och deras eventuella drogpåverkan enligt gällande lagar och föreskrifter samt en diskussion av
vilka behov det kan finnas av att ändra i det svenska regelverket med syfte att öka effektiviteten i
brottsbekämpningen
Vidare har vi studerat vilka sållningsmetoder för att upptäcka drogpåverkan som används i Sverige och
internationellt idag, t.ex. olika typer av snabbanalys av saliv, samt förutsättningarna för att utveckla
effektiva sållningsinstrument under de närmast åren.
Vi kommer att presentera viktiga resultat från detta projekt redan vid Tylösandsseminariet i september.
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4.

Finns det avvikelser från den ursprungliga projektansökan?

		

Ja			

Nej

Om svaret är ja vänligen specificera nedan:
		

Av verksamheten

		

		

Av de ekonomiska förutsättningarna
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5.

Vad återstår att göra?

1. Färdigställande av den skriftliga kunskapsöversikten under hösten.
2. Medverkan och ledning av särskild seminariedel om droger i trafik vid Tylösandsseminariet
3. Möte/möten med svensk expertis på detektering och analys av droger i människokroppen för att
påskynda arbetet med att utveckla och ta i bruk ett användbart sållningsinstrument.
4. Försöksverksamhet med detektering av droger i utandningsluft i samverkan med företaget Servotek
och MHF Test Lab.

6.

Håller projektet tidsplanen? (Ange också alltid när projektet förväntas slutrapporteras)

		

Ja			

Nej

Slutrapport beräknas vara klar: 2013-12-31
7.

Hur mycket av projektmedlen har använts och till vad?
resekostnader
12 788 kr
arbetstid
54 562 kr
materialkostnader
845 kr
__________________________
Summa
68 195 kr

Ort och datum: Stockholm 2013-08-14
Organisationens namn: Motorförarnas Helnykterhetsförbund
Namnteckning:
Namnförtydligande: Lars Olov Sjöström

Blanketten ska skickas

och vara oss tillhanda senast 15

:

Stiftelsen Ansvar för Framtiden
Monica Lorichs
Hammarby Fabriksväg 25
120 30 STOCKHOLM
Obs! För slutredovisning ska blanketten Projektredovisning användas, den finns att ladda ner från Stiftelsens
hemsida: www.ansvarforframtiden.se.

