
 

 
 

 

 



 

Ta ställning! 
 

Länge har gym- och idrottsföreningar haft stöttning av Riksidrottsförbundet till att få bukt med 

doping och andra otillåtna preparat. Inget liknande stöd har gått att få hos de privata 

anläggningarna, mer än att samarbete med den lokala polismyndigheten.  

 

Vi vill att alla gym och träningsanläggningar aktivt skall kunna arbeta med dopingfrågor genom att 

regelbundet kunna ta tester. Både vid misstanke samt oannonserade stickprover.  

 

Visa att ni som privat gym aktivt arbetar med att förebygga dopinganvändning!  

 

TryggaKliniken FöretagsHälsovård AB kan tillsammans med analyshjälp från Unilabs laboratorium 

utföra dopingtester på er anläggning. Vi tar hand om hela processen, det enda ni behöver göra är att 

bestämma er.  
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Såhär går testet till: 

Efter beställning och överenskommen tid kommer en behörig kontrollant från TryggaKliniken ut till 

ert gym för provtagning. Kontrollanten bär civila träningskläder för att inte väcka onödig 

uppmärksamhet men legitimerar sig alltid inför den som skall testas.  

 

Den som blir utvald får följa med kontrollanten till ett så enskilt område som möjligt där testet 

utförs. Den utvalde får legitimera sig och får höra om sina rättigheter och skyldigheter.  

 

Testet utförs via urinprov i ett uppsamlingskärl. Efter själva provtagningen får medlemmen fylla i en 

medgivandeblankett om huruvida hen tar några mediciner och signerar till sist för att godkänna hela 

provtagningens utformning. Kontrollanten behåller originalet och medlemmen får en kopia att 

spara.  

 

Personnumret ses enbart av kontrollanten och medlemmen. Provet skickas sedan av vår kontrollant 

till Unilabs laboratorium enbart med ett löpnummer som identifiering. Unilabs kontrollerar att 

provet inte skadats under transporten och analyserar det sedan.  

 

Provsvaret tar ca 4-6 veckor och skickas därefter ut på följande sätt: 

 

- Ett brev med provresultatet skickas från Unilabs via TryggaKliniken till de medlemmar som 

blivit testade. I kuvertet finns också ett svarskuvert samt en uppmaning för den testade att 

returnera provsvaret till TryggaKliniken inom 2 veckor.  

Ni som anläggning har i era avtalsvillkor kommit överens med medlemmen om att de har två 

veckor på sig att skicka in provsvaret.  

- TryggaKliniken läser det inkomna materialet. Om medlemmen inte kan styrka sin frihet från 

otillåtna medel eller inte kommer in med materialet inom bestämd tid meddelar 

TryggaKliniken dig som kontaktperson på anläggningen detta och ni har då rätt att stänga av 

medlemmen eller ge annan konsekvens utefter era rådande avtalsvillkor.  

 

Er kontaktperson: 

Er kontaktperson hos oss blir Hanna Hofflander, undersköterska som ni håller en direktkontakt med 

för beställningar och rådgivning.  

 

Tveka inte att kontakta oss om ni har frågor eller funderingar.  

 

Samtycke & avtalsvillkor:  

Att som privat aktör genomföra dopingtester av en tredje part på sin anläggning räknas som ett 

Arbetsgivare/Anställd-förhållande och kräver därför att alla villkor och regler är i sin ordning. Det är 

därför viktigt att ni som anläggning ber om samtycke av era medlemmar i era avtalsvillkor. Det 

behöver framkomma att ni har rätt att oannonserat begära dopingtester samt att tydliggöra vilka 

regler/konsekvenser som gäller vid negativt samt uteblivet svar.  
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Dopingtester för privata gym  
- av TryggaKliniken Företagshälsovård 

 

1. En administrativ årsavgift tas ut av TryggaKliniken Företagshälsovård på 1500 kr per 

anläggning. Därefter har ni rätt att beställa fritt ur vårt vårdutbud.  

 

2. Vi utför dopingtester på er/a anläggning/ar i samråd med er.  

 

3. Vi levererar provsvaren för er fortsatta åtgärd, men kan också rekommendera 

behandling/hjälp till de individer som skulle testa positivt.  

 

Årskostnad: Administrativ avgift. Per anläggning 1 500 kr  

Styckvis kostnad: Dopingtest. Per person 2 500 kr  

 
Alla priser är exklusive moms.  

 

Milersättning tillkommer med 35 kr/mil samt restid per påbörjad halvtimme om 600 kr. Vid längre 

resa än 10 mil: Be om offert. 

Uppdragen bör schemaläggas innan kl 19.00. Vid senare tidpunkt på dygnet skickas alltid två 

kontrollanter ut av säkerhetsskäl samt att det tillkommer en avgift för obekväm arbetstid.  

 
Tjänsten i sin helhet; 

 

6.       Dopingtester: AAS - Anabola Androgena Steroider (Testet utförs på urin) 

Vi kan på begäran utföra dopingtester genom slumpmässiga stickprov eller prov vid misstanke om bruk. En behörig kontrollant från TryggaKliniken kommer då 

ut till ert företag för provtagning vilket sker under uppsikt.  

 

Observera att arbetsgivaren ansvarar för att de juridiska förutsättningarna för alkohol-/drogtest är uppfyllda och för att informera den anställda om att 

dopingtest på arbetsplatsen kan förekomma samt bär de juridiska konsekvenserna av detta. Den anställde måste ge sitt medgivande till att arbetsgivaren får 

ta del av resultatet i samband med testet om inte annat överenskommits genom anställningsavtal/medlemsavtal. 

 

Pris: 2 500 kr ex. moms/ test 

Milersättning tillkommer med 35 kr/mil samt restid per påbörjad halvtimme om 600 kr. Vid längre resa än 10 mil: Be om offert. 

Uppdragen bör schemaläggas innan kl 19.00. Vid senare tidpunkt på dygnet skickas alltid två kontrollanter ut av säkerhetsskäl samt tillkommer en avgift för 

obekväm arbetstid.  

 

5.       Drogtester 

Vi kan på er begäran utföra alkoholtester och drogtester i urin på personalen. Den anställdes medgivande behövs för detta, observera att ett medgivande inte 

är synonymt med att den anställde är fri från missbruk (många gånger kan den anställde ha en inre önskan om att bli upptäckt då det är lättare än att erkänna 

sitt missbruk).Vi kallar den anställde efter rekommenderad och överenskommen frekvens.  

 

Observera att arbetsgivaren ansvarar för att de juridiska förutsättningarna för alkohol-/drogtest är uppfyllda och för att informera den anställda om att 

dopingtest på arbetsplatsen kan förekomma samt bär de juridiska konsekvenserna av detta. Den anställde måste ge sitt medgivande till att arbetsgivaren får 

ta del av resultatet i samband med testet om inte annat överenskommits genom anställningsavtal. 

 

Dessa innefattar: 

·         Alkoholprov: B-PEth (mycket hög tillförlitlighet). 

Pris: 600 kr ex. moms. 

 ·         Narkotikaprover i urin: Amfetamin, Kokain, Kannabis, Opiater, Metadon, Bensodiazepiner (detta är de vanligaste missbrukspreparaten inkluderat 

tablettmissbruk). OBS! Dessa tester är övervakade av Undersköterska. 

Pris: 950 kr ex. moms inkl. intyg för första tillfället.  

Vid positivt test verifieras testet med ytterligare kontroll a’ 2 500 kr.  
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