
 

   INBJUDAN 
 

Kurs om Drogtester, alkoholmarkörer och 

klinisk toxikologi – 13-14 mars 2018 

Målgrupp och syfte 

Utbildningen riktar sig framför allt till BMA, kemister och läkare verksamma inom 

laboratoriemedicin. 

Kursen syftar till att ge fördjupad kunskap om drogtester och alkoholmarkörer, hur verksamheten 

ska bedrivas för att vara säker med fokus på metodik inom laboratoriet, samt att ge kunskap om 

potentialen och behovet av klinisk toxikologi. 

Organisatörer 

Olof Beck, Anders Helander och Håkan Ossowicki 

Plats och tid 

Norrköping, Renströmmen Konferens, 13-14 mars 2018 

Renströmmen Konferens ligger ca 600 m från Centralstationen. 

Pris för utbildningen 

5500 kr exkl moms (6875 kr inkl moms). I priset ingår utbildningen, luncher och kaffe/fruktpauser 

samt en middag. Alla presentationer skickas ut i efterhand som pdf-filer. Logi kan bokas på Elite 

Grand Hotel. Pris 1205 kr exkl moms (1350 kr inkl moms). Det finns även flera andra hotel i 

närheten. 

För mer information om anmälan, betalning samt bokning av logi se sista sidan. 

OBS begränsat antal platser. 



 

Program 13 mars 

10.30-11.30 Registrering 

11.30-12.30 Lunch 

12.30-12.35 Introduktion till kursen  

 Olof Beck, Anders Helander och Håkan Ossowicki 

12.35-17.30  Provtagning, screening och masspektrometrisk verifikation 

 Genomgång av viktiga aspekter i hela kedjan från provtagning av olika provtyper, 

kontroll av provmanipulering, immunokemisk screening och masspektrometrisk 

verifikation, gällande såväl traditionella missbruksmedel som nya psykoaktiva 

substanser (nätdroger).  

19.30 Middag 

 

 Kaffe- och fruktpaus under eftermiddagen 

 

 

Program 14 mars 

   

08.30-12.00 Etanol och alkoholmarkörer 

 Genomgång av viktiga analytiska och kliniska aspekter avseende analyser av etanol, 

EtG och EtS, CDT och PEth. 

12.00-13.00 Lunch 

13.00-13.30 Klinisk toxikologi  

 Genomgång av de viktigaste klinisk toxikologiska analyserna och behovet av 

tillgänglighet runt om i landet. 

13.30-14.00 Extern kvalitetskontroll 

 Genomgång av vikten av att delta i externa kvalitetskontrollprogram och hur 

resultaten ska tolkas och användas för att förbättra den egna verksamheten. 

14.00-15.20 Fallbeskrivningar och frågestund 

 Föreläsarna presenterar egna erfarenheter. Ta gärna med egna frågor och 

diskussionspunkter. 

15.20-15.30 Avslutning 

 

 Kaffe- och fruktpaus under för- och eftermiddag 

 

    

 

Presentation av föreläsare 

 

Olof Beck, adj. professor, klinisk farmakologi, Karolinska Institutet. Medlem i EQUALIS expertgrupp för 

Läkemedel och toxikologi  

 

Anders Helander, adj. professor, klinisk kemi och klinisk farmakologi, Karolinska Institutet. 

Ordförande i EQUALIS expertgrupp för Läkemedel och toxikologi 

 

Håkan Ossowicki, kemist och konsult 

 



 

Anmälan till kurs i drogtester 13-14 mars 2018 

Anmälan senast den 5 februari 2018        

 

Namn __________________________________________________________________ 

Adress __________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

Tel __________________________________________________________________ 

E-post __________________________________________________________________ 

Övrigt (t ex specialkost)_________________________________________________ 

 

Fakturaadress. Ange även kostnadsställe, referensperson mm 

 ___________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________ 

 

 

Bokning av logi på Elite Grand Hotel gör du själv. Rum finns förbokade till 13 februari 2018. 

Du bokar via telefon på 011-364140 måndag-fredag kl 07.30-17.00.  

Ange bokningskod Ossowicki130318. Priset för rum är 1205 kr exkl moms (1350 kr inkl moms). 

Priset för konferensen är 5500 kr exkl moms (6875 kr inkl moms). I priset ingår luncher, kaffe- och 

fruktpauser, middag samt alla förelsäsningar som pdf-filer i efterhand. 

 

Vi bekräftar varje anmälan. Vid alltför lågt antal anmälningar förbehåller vi oss rätten att ställa in 

kursen. Detta meddelas i så fall senast 4 veckor före kursstart.  

 

Anmälan skickas senast den 5 februari 2018 via e-post till Håkan Ossowicki: 

h.ossowicki@telia.com 

 

Eventuella frågor kan även skickas via e-post till Håkan Ossowicki eller per tel 072-7276352 

 

 

 

 

mailto:h.ossowicki@telia.com

