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SLUTRAPPORT för studien Etanolens kinetik vid upprepade intag (TRV 201514589) 

 

Slutrapporten är framtagen med ekonomiskt stöd från Trafikverkets Skyltfond. Ståndpunkter, 

slutsatser och arbetsmetoder i rapporten reflekterar författaren och överensstämmer inte med 

nödvändighet med Trafikverkets ståndpunkter, slutsatser och arbetsmetoder inom rapportens 

ämnesområde. 

 

Sammanfattning av projektet 
Rattfylleri är ett stort trafiksäkerhetsproblem i Sverige. Årligen rapporteras dödsolyckor där den 

anhållne är misstänkt för grovt vållande till annans död, vårdslöshet i trafik, grovt rattfylleri samt 

avvikande från olycksplats. Särskilt problematiskt är om föraren efter olyckan lämnar platsen 

och vid påträffandet är alkoholpåverkad. Inte sällan uppger föraren då att hen druckit alkohol 

efter körningen, s.k eftersupning eller efterförtäring, vilket kan leda till bevissvårigheter för polis 

och åklagare. I de fall där den misstänkte inte anträffas i direkt anslutning till körningen är 

polisens rutiner att ta ett blodprov samt två urinprover med en timmas mellanrum. Genom detta 

förfarande kan man bedöma om det huvudsakliga alkoholintaget skett i nära anslutning till 

provtagningen eller längre tillbaka i tiden. Bedömningen utnyttjar skillnaden i blodalkoholhalt 

(BAC) och urinalkoholhalt (UAC) vid ett visst tillfälle samt skillnaden mellan två på varandra 

följande urinprovers UAC. En UAC/BAC kvot högre än 1,25 indikerar att all alkohol har 

fördelats i kroppen och att man är i eliminationsfasen. En kvot mindre än 1,0 talar starkt för att 

man nyligen intagit alkohol och fortfarande är i absorptionsfasen. Den andra parametern är 

UAC2-UAC1 som visar sjunkande värde om man är i eliminationsfasen. Det vetenskapliga 

underlaget för dessa parametrar är hämtat från experimentella studier med engångsintag av 

alkohol, vanligtvis starksprit under en kort period. 

Förhållandet mellan alkoholhalten i blod och urin kompliceras emellertid när alkoholförtäringen 

utsträckts över en längre tidsrymd eller om man även druckit alkohol vid ett tidigare tillfälle. 

Man kan anta att merparten av de personer som observerats dricka alkohol efter körningen också 

har gjort det före färden. På vilket sätt detta scenario skulle kunna inverka på alkoholkurvorna i 

blod och urin är inte utrett. I den aktuella studien gavs därför alkohol vid två olika tillfällen och 

i tre doser i form av antingen öl, vin eller starksprit. I Norge används en annorlunda modell för 

att utreda efterförtäring, nämligen analys av etanolens metaboliter etylglukuronid (EtG) och 

etylsulfat (EtS). Vi avsåg därför även att jämföra den svenska och norska modellen i vår studie. 

Våra hypoteser att halter och förhållandet mellan etanol i blod och urin liksom av EtG och EtS i 

blod kan användas för att bedöma när en person senast intagit etanol visade sig sanna under de 

nya förhållandena och bekräftar att båda modellerna är användbara även när den misstänkte har 

alkohol i blodet sedan tidigare. Kvoten mellan halten etanol och halten EtG i ett blodprov är den 

parameter som bäst kan upptäcka om ett intag skett i nära anslutning till provtagningarna särskilt 

om efterintaget är en liten mängd alkohol. 

Vi bedömer det som mycket osannolikt att efterförtäring av stora mängder alkohol skulle kunna 

förbises även om den misstänkte haft alkohol i kroppen vid tillfället för eftersupningen oavsett 

vilken modell som används. 
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Erhållen trafiksäkerhetsnytta 
Den omedelbara nyttan av studien är att vi nu har stärkt det vetenskapliga underlaget för den 

nuvarande modellen som används vid Rättsmedicinalverket att bedöma om en misstänkt intagit 

alkohol efter t ex en olycka och visat att den kan användas även om den misstänkte har alkohol i 

kroppen från tidigare intag. Vi har dessutom visat att analys av etylglukuronid och etylsulfat i 

blodet kan användas för att ytterligare stärka bedömningsunderlaget i ett enskilt ärende. 

Studieresultaten kommer även att infogas i det undervisningsmaterial Rättsmedicinalverket har 

för polis, åklagare och domare.  
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Bakgrund 
Rattfylleri är ett stort trafiksäkerhetsproblem i Sverige. Årligen rapporteras dödsolyckor där den 

anhållne är misstänkt för grovt vållande till annans död, vårdslöshet i trafik, grovt rattfylleri samt 

avvikande från olycksplats. Särskilt problematiskt är om föraren efter olyckan lämnar platsen 

och vid påträffandet är alkoholpåverkad. Inte sällan uppger föraren då att hen druckit alkohol 

efter körningen, s.k eftersupning eller efterförtäring, vilket kan leda till bevissvårigheter för polis 

och åklagare. 

Antalet begäran om skriftliga yttranden från Rättsmedicinalverket (RMV) gällande invändningar 

om alkoholförtäring efter körningen har ökat kraftigt under de senaste åren. Under 2017 inkom 

237 begäran om yttrande avseende efterförtäring. 

Om endast ett blodprov eller utandningsprov föreligger är det i regel inte möjligt utifrån enbart 

analysresultatet att bedöma sanningshalten i påståendet om eftersupning. I de fall där den 

misstänkte inte anträffas i direkt anslutning till körningen är polisens rutiner att ta ett blodprov 

samt två urinprover med en timmas mellanrum. Genom detta förfarande kan man bedöma om det 

huvudsakliga alkoholintaget skett i nära anslutning till provtagningen eller längre tillbaka i tiden. 

En förutsättning är att det inte har gått för lång tid mellan det påstådda efterintaget av alkohol 

och provtagningen. Om det har förflutit mer än två timmar fram till första urinprovtagningen 

försvåras möjligheten att bedöma invändningar om eftersupning utifrån analysresultaten. 

I figur 1 nedan visas alkoholkurvans förlopp i blod och urin efter alkoholförtäring hos 16 

försökspersoner i ett vetenskapligt experiment (1). Figuren illustrerar att man genom analys av 

alkohol i både blod och urin får en uppfattning om när den huvudsakliga konsumtionen skett i 

relation till när proverna togs. Alkoholhalten i urinen visar nämligen på en förskjutning i 

förhållande till alkoholhalten i blodet. En fallande alkoholkurva mellan två urinprov ger stöd för 

bedömningen att den huvudsakliga alkoholförtäringen inte har ägt rum inom de närmaste en till 

två timmarna före första urinprovet togs. Om urinalkoholhalterna istället är stigande talar det för 

att en person nyligen druckit alkohol och då kan eftersupning inte uteslutas endast utifrån 

analysresultaten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Blod- och urinalkoholkurvans förlopp hos 16 manliga försökspersoner efter förtäring 

av whisky motsvarande 0,85 gram etanol per kg kroppsvikt på fastande mage. Om 

försökspersonen exempelvis vägde 70 kg intogs 20 cl whisky. 
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Övergången av alkohol från blod till urin sker i njurarna, varvid alkoholhalten i den nybildade 

urinen (s.k. primärurin) blir 20 procent högre än halten i blodet på grund av skillnaden i vattenhalt 

mellan urin (ca 100 procent) och blod (ca 80 procent). Förutom skillnaden i vattenhalt tar det en 

viss tid innan urinen kommer ned till blåsan och där kan den även blandas med alkoholfri urin 

som redan finns uppsamlad. Detta innebär att det första urinprovet som lämnas efter intag av 

alkoholhaltiga drycker kommer att ha en betydligt lägre alkoholhalt än vad som kan förväntas 

med hänsyn till skillnaden i vattenhalt, se figur 1. 

Under första delen av absorptionsfasen kommer därför alkoholhalten i urinen att vara lägre än i 

blodet. Efter avslutat alkoholintag och då absorptionen är färdig överskrider alkoholhalten i 

urinen halten i blodet. I den nedåtgående fasen är alkoholhalten i urinen alltid högre än i blodet, 

dels på grund av skillnaden i vattenhalt dels på grund av eftersläpningen. 

Alkoholhalten i urin speglar alkoholhalten i blod för den tidsperiod under vilken urinen bildats i 

njurarna och samlas i blåsan. Om kvoten mellan alkohol i urin och blod ligger omkring 1,3 kan 

man utgå ifrån att alkoholhalten i blodet vid provtagningen varit sjunkande och om kvoten är 

ännu större att blodalkoholhalten inte varit lägre en viss tid före provtagningen. Om det finns två 

urinprov tagna med omkring en timmes mellanrum och om det sist tagna provet visar en lägre 

alkoholhalt än det första, kan det med mycket stor sannolikhet sägas, att blodalkoholhalten inte 

varit lägre 1-2 timmar före provtagningen. Detta innebär att personen inte har druckit stora 

mängder alkohol 1-2 timmar före provtagningen. Eftersom vattenhalten i primärurin är ca 20 

procent högre än i blod kan man förvänta sig att också alkoholhalten i primärurin är ca 20 procent 

högre än i blod.  

Inom rättskemin i Sverige har analys av alkohol i urinprov använts sedan lång tid tillbaka i syfte 

att bistå rättsväsendet med bedömningar i rattfylleriärenden. Sambandet mellan hur alkohol 

fördelas i blod och urin i kroppen är väl kartlagt i kontrollerade studier (2). Utöver detta finns ett 

stort kunskapsunderlag i form av resultat från rättskemiska undersökningar vid misstänkt 

rattfylleribrott (3). Det är av särskild betydelse att studera ärenden där objektiva vittnen, t.ex. 

polis eller räddningstjänst, kunnat styrka om det skett ett intag av alkohol efter körningen. I en 

vetenskaplig undersökning redovisades 20 fall med stödbevisning om eftersupning (4). Intag av 

alkohol i nära anslutning till provtagningen (upp till två timmar) avspeglades i analysresultatet 

på så sätt att alkoholkurvan var stigande mellan två urinprov, vilket överensstämmer med ovan 

nämnda vetenskapliga experiment (figur 1). 

Förhållandet mellan alkoholhalten i blod och urin kompliceras emellertid när alkoholförtäringen 

utsträckts över en längre tidsrymd. Man kan på goda grunder anta att merparten av de personer 

som observerats dricka alkohol efter körningen också har gjort det före färden. På vilket sätt detta 

scenario eventuellt skulle kunna inverka på alkoholkurvorna i blod och urin är inte utrett. 

Erfarenheter från rattfylleriärenden finns, men resultaten behöver verifieras under kontrollerade 

förhållanden. Aktuellt projekt avser därför att studera etanolhalterna i blod- och urinprov, vid 

olika tidpunkter, efter upprepade intag av olika sorters alkoholhaltiga drycker hos 

försökspersoner. 

I Norge används en annan strategi där man jämför halterna av de direkta etanolmetaboliterna 

etylglukuronid (EtG) och etylsulfat (EtS) i blod för att bedöma tidpunkten för intag av etanol. 

EtG och EtS har en annan kinetik än etanol och når maximala blodkoncentrationer senare, efter 

ca 4 timmar (5) . Rutinen i Norge är att polisen tar två blodprover med minst en halvtimmes 

mellanrum. För att eftersupning ska vara sannolikt ska proven uppvisa låga halter av EtG och 

EtS som stiger mellan de två provtagningarna. Om det å andra sidan påvisas höga halter och de 
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är fallande mellan provtagningarna har sannolikt alkoholintaget avslutats mer än 4 timmar före 

provtagningen och eftersupning kan avstyrkas. Det föreligger några studier av EtG och EtS 

kinetik efter kontrollerade intag (6) men inget efter upprepade intag. På samma sätt som för 

alkoholens fördelning mellan blod och urin saknas därför data som kan vara viktiga för att rätt 

bedöma eftersupning om man redan har alkohol i kroppen vid tidpunkten för eftersupningen. 

Projektet utfördes i två delar och i den senare delen jämfördes den Norska och den Svenska 

modellen för att undersöka efterförtäring av alkohol. 
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Metod och material 

Intag av etanol skedde vid två tillfällen under försöksdagen, dels under försökets första timme då 

0,51 gram etanol per kg kroppsvikt intogs i fyra portioner (öl) med 15 minuters intervall. Därefter 

ytterligare ett intag 2 timmar efter försökets start då försökspersonerna intog någon av 

nedanstående mängder/typer av etanol. 

Stort efterintag (59,5 g vid 70 kg) 

Intag av maximalt 0,85 g etanol/kg kroppsvikt av 40% starksprit under 15-30 minuter. 

Medel efterintag (35,7 g vid 70 kg) 

Intag av 0,51 g etanol/kg kroppsvikt av 40% starksprit under 15-30 minuter. 

Intag av 0,51 g etanol/kg kroppsvikt av 13% vin under 15-30 minuter. 

Intag av 0,51 g etanol/kg kroppsvikt av 5,6% öl under 15-30 minuter. 

Litet efterintag (17,5 g vid 70 kg) 

Intag av 0,25 g etanol/kg kroppsvikt av 40% starksprit under 15 minuter. 

Intag av 0,25 g etanol/kg kroppsvikt av 13% vin under 15 minuter. 

Intag av 0,25 g etanol/kg kroppsvikt av 5,6% öl under 15 minuter. 

 

Provhantering och analyser 

Försöket och provtagning skedde vid Avdelningen för läkemedelsforskning (LiU). Totalt 

insamlades ca 170 ml blod från varje försöksperson. Blodprovstagning genomfördes via 

venkateter. Tidpunkter för provtagning var för blod 0, 30, 60, 75, 90, 105, 120, 135, 150, 165, 

180, 210, 240, 270, 300, 360 samt 420 minuter efter intag 1. Urinprov lämnades vid 0, 30, 60, 

90, 120, 180, 240, 300, 360 samt 420 min. 

Insamlade blodprover kylförvarades inför analys. 

Urinproven volymmättes och kylförvarades inför analys. 

Alla insamlade prov analyserades för etanol med gaskromatografisk teknik (8) samt för 

etylglukuronid och etylsulfat med vätskekromatografisk teknik (10,11). 

I urinproverna bestäms även koncentrationen kreatinin. 

 

Urval av försökspersoner 

Inklusionskriterier: ålder överstigande 20 år vid försöksdagen och tidigare erfarenhet av 

alkoholkonsumtion. 

Exklusionskriterier: alkoholberoende, pågående läkemedelsbehandling (med undantag för anti-

konceptionsmedel), graviditet eller amning, samt deltagande i någon annan vetenskaplig studie 

under den tid studien pågår. 
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Syftet med projektet 
Projektet ger ny kunskap om hur etanol och dess direkta metaboliter etylglukuronid och etylsulfat 

fördelas mellan blod och urin vid upprepade intag under olika förhållanden. Vi bedömer att detta 

bidrar med nytt vetenskapligt underlag för att bedöma om så kallad eftersupning förekommit. 

Det primära syftet med denna studie är att undersöka hur intag av olika doser etanol och olika 

drycker/dryckesmönster kan påverka etanolens kinetik i blod och urin. 

 

Hypoteser: 

Halten och förhållandet mellan etanol i blod och urin kan användas för att bedöma när en person 

senast intagit etanol. 

 

Halterna av EtG och EtS i blod kan användas för att bedöma när en person senast intagit etanol. 

 

Två modeller användes för att bedöma om ett intag av alkohol skett i nära anslutning till 

provtagningarna. Modellerna används idag i rutinarbetet i Sverige och Norge. I Figur 2 beskrivs 

de två modellerna. 

 

 

 

 

Figur 2. Den svenska modellen (till vänster) utnyttjar skillnaden i blodalkoholhalt (BAC) och 

urinalkoholhalt (UAC) vid ett visst tillfälle samt skillnaden mellan två på varandra följande 

urinprovers UAC. En UAC/BAC kvot högre än 1,25 (se grön pil) indikerar att all alkohol har 

fördelats i kroppen och att man är i eliminationsfasen. En kvot mindre än 1,0 talar för att man 

nyligen intagit alkohol och fortfarande är i absorptionsfasen. Den andra parametern är UAC2-

UAC1 (se orange klammer) som visar sjunkande värde om man är i eliminationsfasen. 

Den Norska modellen (till höger) använder skillnaden i kinetik för alkohol respektive 

etylglukuronid i blodet där etylglukuronid har en betydligt långsammare stigning i blodet. En 

kvot mellan BAC och B-EtG högre än 1,0 (se grön pil) indikerar att man fortfarande är i 

absorptionsfasen liksom ett ökande värde för blodhalten av EtG (se orange klammer). 
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Resultatredovisning 

Studien genomfördes i två delar där del 1 genomfördes under 2015/2016 med 2 pilotpersoner 

och 19 försökspersoner samt del 2 under 2017/2018 med 2 pilotpersoner och 35 försökspersoner. 

Under del 2 inkluderades även, efter kompletterad etikansökan, analys av EtG och EtS i blod och 

urin. En försöksperson (del 1) exkluderades före dosering på försöksdagen då personen intagit 

sin astmamedicin på morgonen.  

Slutligen inkluderades resultat från del 1 med 15 försökspersoner uppdelade på tre dosgrupper 

samt 35 försökspersoner uppdelade på 7 dosgrupper från del 2. Provtagning av blod och urin 

genomfördes enligt plan och endast fem urinprover och ett blodprov kunde inte lämnas efter 

intag. 

 

DEL 1 

Försökspersonernas medelvärden för ålder och vikt var 30,5 år (20-66) och 72 kg (44,5-104,5) 

utan några signifikanta skillnader mellan dosgrupperna. Efter det första intaget av öl under en 

timme inföll Tmax vid 75-105 minuter och samtliga försökspersoner var i eliminationsfasen när 

det andra intaget startade. Dryckesmönstret med ca 1 liter öl under en timme resulterade i en 

sakta ökande blodalkoholkurva som liknade den för urin. Den förskjutning mellan urin och blod 

som visats vid tidigare studier med intag av etanol under kortare tid och på fastande mage var 

inte lika tydlig här. Se Figur 3 för blod- och urinalkoholkurvor för de tre dosgrupperna. Efter det 

andra intaget varierade Tmax mellan 30-90 min för låg dos, 45-60 min för mellandos och 45-90 

min för den höga dosen. 

 

 

 

Figur 3. Medelvärden för BAC (röd kvadrat) och UAC (orange ring) för de tre dosgrupperna. 

Felstaplar är s.e.m. Initialt erhöll försökspersonerna 0,51g etanol/kg i form av öl. Vid 120 

minuter erhölls dos två i form av whiskey. Låg dos var 0,25 g/kg, mellandos 0,51 g/kg och hög 

dos 0,85 g/kg.  
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De två parametrar som används för att undersöka efterförtäring är kvoten mellan 

urinalkoholhalten och blodalkoholhalten (UAC/BAC) samt skillnaden mellan alkoholhalten i två 

på varandra följande urinprover (UAC2-UAC1). I tabell 1 visas samtliga försökspersoners resultat 

för de två parametrarna. En UAC/BAC mindre än 1,25 indikerar nyligt intag vilket var fallet för 

12 av försökspersonerna medan tre personer hade UAC/BAC högre än 1,25 vid varje provtagning 

efter det andra intaget av alkohol. 

Urinalkoholhalten förväntades ha ökat mellan proven tagna vid 180 min och 240 min vilket den 

också gjorde i 13 fall. Medelvärdet för UAC2-UAC1 visade en stark positiv korrelation till dos 

(r2=0,997).  Alkoholkurvorna för de personer vars parametrar inte pekade på ett nyligt intag visas 

i figurerna 4 till 6. 

 

 

Tabell 1. Enskilda resultat för nyckeltidpunkter och utvärderingsparametrarna UAC2-UAC1 

samt UAC/BAC för samtliga 15 försökspersoner. Resultat utanför kriterierna är markerade med 

fetstil. 

 

 

 

 

Försökserson per grupp A B C D E Medel

LÅG Dos (0,25 g/kg)

BAC 180 min (1 h efter intag 2) 0,56 0,47 0,71 0,49 0,31

UAC 180 min 0,66 0,59 0,81 0,59 0,42

UAC 240 min 0,66 0,55 0,84 0,64 0,47

UAC 240 - UAC 180 0,00 -0,04 0,03 0,04 0,04 0,02

UAC/BAC 1,18 1,27 1,14 1,21 1,37 1,23

MELLAN Dos (0,51 g/kg)

BAC 180 min (1 h efter intag 2) 1,08 1,08 0,98 0,73 0,89

UAC 180 min 1,19 0,94 1,16 0,82 1,05

UAC 240 min 1,35 1,34 1,18 0,90 1,06

UAC 240 - UAC 180 0,16 0,40 0,02 0,07 0,01 0,14

UAC/BAC 1,10 0,87 1,18 1,12 1,17 1,09

HÖG Dos (0,85 g/kg)

BAC 180 min (1 h efter intag 2) 1,10 1,48 1,18 1,41 0,87

UAC 180 min 1,32 1,85 1,15 1,34 0,96

UAC 240 min 1,65 1,76 1,50 1,76 1,26

UAC 240 - UAC 180 0,32 -0,09 0,35 0,42 0,30 0,26

UAC/BAC 1,20 1,25 0,97 0,95 1,11 1,10
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Figur 4. BAC och UAC för FP 

5 tillsammans med UAC/BAC 

kvoter. X-axeln är realtid. 

Försöket startade kl 0:900 och 

det andra intaget skedde kl 

11:00. UAC/BAC vid en timme 

efter intag 2 var 1,27 och 

urinhalterna svagt fallande. 

 

 

 

 

Figur 5. BAC och UAC för 

FP 10 tillsammans med 

UAC/BAC kvoter. X-axeln är 

realtid. Försöket startade kl 

0:900 och det andra intaget 

skedde kl 11:00. UAC/BAC 

vid en timme efter intag 2 var 

1,37 men urinhalterna 

ökande. 

 

 

 

Figur 6. BAC och UAC för 

FP 12 tillsammans med 

UAC/BAC kvoter. X-axeln 

är realtid. Försöket startade 

kl 0:900 och det andra 

intaget skedde kl 11:00. 

UAC/BAC vid en timme efter 

intag 2 var 1,25 och 

urinhalterna svagt fallande. 
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En viktig iakttagelse från studien var att även om man har alkohol i kroppen vid tidpunkten för 

eftersupningen så är parametrarna UAC/BAC och UAC2-UAC1 användbara. Det finns dock 

interindividuella skillnader som man bör beakta vid tolkning av resultat från ärenden. De facto 

uppvisade tre försökspersoner resultat (se figur 4-6) som inte föll innanför de kriterier som finns 

från tidigare studier efter enstaka intag av alkohol. Trots det så borde en tränad toxikolog 

uppmärksamma de små skillnaderna i sjunkande UAC som inte är i samma storleksordning som 

förväntat (0,04 och 0,09 promille i jämförelse med normalt 0,2 till 0,3 promille).  

De tre exemplen visar att UAC/BAC kvoten kan vara mindre känslig för att upptäcka nyligt intag 

än vad skillnaden i urinalkoholhalt är. UAC2-UAC1 var även starkt korrelerad till dos med en 

skillnad på 0,02 ‰ vid låg dos, 0,14 ‰ vid mellan och 0,26 ‰ efter den höga dosen. 

För att ytterligare öka styrkan i bedömningar där kriterierna för UAC/BAC och/eller UAC2-

UAC1 inte uppfylls kan bestämning av EtG och EtS i blod vara av värde. Detta behandlas i del 

2. 
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DEL 2 

Försökspersonernas medelvärden för ålder och vikt var 23 år (20-28) och 77,2 kg (55-111,9) med 

vissa signifikanta skillnader mellan dosgrupperna. Efter det första intaget av öl under en timme 

inföll Tmax vid 60-120 minuter och samtliga försökspersoner var i eliminationsfasen när det andra 

intaget startade. Se figur 7 för blod- och alkoholkurvor för de 7 dosgrupperna. Efter det andra 

intaget varierade Tmax mellan 30-90 min för låg dos, 45-90 min för mellandos och 60-90 min för 

den höga dosen. Det fanns inga signifikanta skillnader mellan intag av öl, vin eller vodka. 

 

Figur 7. Medelvärden för BAC (blå) och UAC 

(orange) för de tre doserna och 

alkoholsorterna. Samtliga försökspersoner 

fick som första intag 0,51 g etanol/kg som öl 

och därefter olika doser av öl, vin eller vodka. 
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Kvoten mellan UAC/BAC ses i figur 8 och visar igen att vid låga doser kan kvoten falla utanför 

kriteriet 1,25. Hos 6 försökspersoner var kvoten högre än 1,25 under den senare delen av 

experimentet vilket talar emot nyligt intag. Skillnaden mellan två konsekutiva urinprov (UAC2-

UAC1) var fallande i 7 fall vilket även det talar emot nyligt intag. I 5 fall talade både hög 

UAC/BAC och fallande UAC2-UAC1 mot ”efterförtäring”. 

 

 

 

Figur 8. Medelvärden för kvoten UAC/BAC uppdelat på dos och alkoholsort. Man ser en trend 

med tydligare minskning av kvoten (180 min) vid ökad dos men även i ordningen öl, vin och 

vodka inom samma dos.  
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För EtG uppnåddes inget tydligt Tmax före det andra intaget utan den varierade mellan 270-360 

min för låg dos, 300-360 min för mellandosen och 360-420 min för hög dos. Samma tendens 

sågs för EtS med Tmax mellan 210-300 min för låg dos, 240-300 min för mellandosen och 240-

420 minuter för den höga dosen alkohol. Det fanns inga signifikanta skillnader mellan öl, vin och 

vodka. Blodkurvorna för EtG och EtS visas i figur 9 tillsammans med den för etanol. 

 

Figur 9. Medelvärden för BAC 

(blå), B-EtG (orange) och B-

EtS (grå) för de tre 

alkoholdoserna oberoende av 

alkoholsort. Tidpunkten för 

maximal blodkoncentration 

skiljer sig åt inte bara mellan 

etanol och metaboliterna men 

även mellan EtG och EtS där 

EtS når maxima före EtG. 
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EtG i blod var negativt upptill i medeltal 68 minuter efter intag 1 medan EtS uppkom tidigare 

men var negativt i medeltal 22 minuter. Ett negativt EtG eller EtS resultat i kombination med ett 

positivt blodalkoholresultat talar därför för ett mycket nyligt intag. Ökningen av halten EtS var 

mindre än den för EtG och lämpar sig mindre bra för att jämföra konsekutiva prover för en 

ökning/minskning. 

I tabell 2 visas de 9 försökspersoners resultat vilka inte tydligt indikerade nyligt intag med 

jämförelse av parametrarna för den Svenska och den Norska modellen. Försökspersonerna var 

från dosgrupperna låg dos öl (3 st), låg dos vin (4 st), låg dos vodka (1 st) samt en person som 

erhöll mellandos av öl. 

 

 

Tabell 2. Enskilda resultat för nyckeltidpunkter och utvärderingsparametrarna UAC2-UAC1, 

UAC/BAC, EtG210-EtG180 samt BAC180/EtG180 för de nio försökspersoner vars resultat inte 

tydligt indikerade nyligt intag. Resultat utanför kriterierna är markerade med fetstil. Kvoten 

BAC180/EtG180 var den parameter som bäst kunde detektera ett intag även om dosen var låg 

och personen redan hade alkohol och metaboliter i blodet. 

 

Slutsatser 
Det primära syftet med studien var att undersöka hur intag av flera olika doser etanol och olika 

drycker/dryckesmönster kan påverka etanolens kinetik i blod och urin för att undersöka om de 

modeller för utredning av så kallad efterförtäring som används i Sverige och Norge är lämpliga 

även om den misstänkte redan har alkohol i blodet från ett tidigare intag.  

Våra hypoteser att halter och förhållandet mellan etanol i blod och urin liksom halterna av EtG 

och EtS kan användas för att bedöma när en person senast intagit etanol visade sig sanna under 

våra experimentella förhållanden och bekräftar att båda modellerna är användbara även när den 

misstänkte har alkohol i blodet sedan tidigare. Kvoten mellan halten etanol och halten 

etylglukuronid i ett blodprov är den parameter som bäst kan upptäcka om ett intag skett i nära 

anslutning till provtagningarna särskilt om efterintaget är en liten mängd alkohol. 

Vi bedömer det som mycket osannolikt att efterförtäring av stora mängder alkohol skulle kunna 

förbises även om den misstänkte haft alkohol i kroppen vid tillfället för eftersupningen oavsett 

vilken modell som används.  
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Spridning och implementering av resultatet och erfarenheter av projektet 
Resultaten från del 1 har redovisats vid två vetenskapliga konferenser och inkluderats i en 

Nordisk kurs i tolkning av etanolresultat inom rättstoxikologin och ett manus har skickats in till 

tidskriften Forensic Science International (2018-06-10). Resultaten från del 2 har redovisats vid 

en vetenskaplig konferens. Planerade aktiviteter är att presentera hela studien på Drogfokus i 

Uppsala i oktober 2018 samt att presentera resultat specifikt för EtG och EtS på TIAFTs möte i 

Ghent i september 2018. 

Kronstrand C, Nilsson G, Cherma MD, Ahlner J, Kugelberg FC, and Kronstrand R. 

Beer and booze: The hip flask defence from a scientific point of view. 

The International Association of Forensic Toxicologists, Brisbane, Australia 2016 

Kronstrand C, Ahlner J, and Kronstrand R. 

High variation in BAC back-extrapolation even during controlled dosing 

The International Association of Forensic Toxicologists and Society of Forensic Toxicologists 

joint meeting, Boca Raton, USA 2017 

Höiseth G, Nilsson G, Lundberg R, Forsman M, Kronstrand C, Nyström I, Oscarsson C, 

Ericsson E, Cherma M Ahlner J, Kugelberg FC, and Kronstrand R 

Different models to evaluate the hip-flask defence 

Nordic Association of Forensic Toxicologists, Helsinki, Finland 2018 

Kronstrand C, Nilsson G, Chermà MD, Ahlner J, Kugelberg FC, and Kronstrand R 

Evaluating the hip-flask defence in subjects with alcohol on board: An experimental study. 

Forensic Science International, submitted 

 

Alcohol Interpretation Course, Linköping 21-22 november 2016 

The focus is interpretation of ethanol (and some other volatiles) in driving under the influence, 

violent crimes, and in autopsy cases. The ethanol kinetics after single and repeated intake will be 

discussed in the context of time-of-dose estimations using BAC and UAC as well as direct 

ethanol metabolites such as ethyl glucuronide. The implications for the hip flask defence will be 

discussed. The participants will have the opportunity to practically defend opinions during the 

course. The course will also highlight the differences and similarities between the Nordic 

countries’ legislations around alcohol and driving as well as the national laboratories’ strategy to 

analyse and interpret results. In the part on post mortem alcohol we will discuss the formation of 

ethanol and other alcohols and how to investigate possible artefacts using different matrices and 

ethanol metabolites. 
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Sammanfattning för utlägg på internet 
 

Etanolens kinetik vid upprepade intag (TRV 201514589) 

Rattfylleri är ett stort trafiksäkerhetsproblem i Sverige. Årligen rapporteras dödsolyckor där den 

anhållne är misstänkt för grovt vållande till annans död, vårdslöshet i trafik, grovt rattfylleri samt 

avvikande från olycksplats. Särskilt problematiskt är om föraren efter olyckan lämnar platsen 

och vid påträffandet är alkoholpåverkad. Inte sällan uppger föraren då att hen druckit alkohol 

efter körningen, s.k eftersupning eller efterförtäring, vilket kan leda till bevissvårigheter för polis 

och åklagare. 

Syftet med denna studie var att stärka det vetenskapliga underlaget för bedömning av 

eftersupning även om den misstänkte har alkohol i kroppen vid tillfället för efterintaget. 

Våra hypoteser var: 

Halten och förhållandet mellan etanol i blod och urin kan användas för att bedöma när en person 

senast intagit etanol. (modell 1) 

Halterna av EtG och EtS i blod kan användas för att bedöma när en person senast intagit etanol. 

(modell 2) 

 

För att testa hypoteserna gavs etanol vid två tillfällen. Först i form av öl och därefter i form av 

antingen öl, vin eller starksprit i tre doser (0,25, 0,51, 0,85 g/kg) och ett antal blod och urinprov 

togs under 7 timmar. 

Båda hypoteser visade sig sanna under våra experimentella förhållanden och bekräftar att båda 

modellerna är användbara även när den misstänkte har alkohol i blodet sedan tidigare. Kvoten 

mellan halten etanol och halten etylglukuronid i ett blodprov var den parameter som säkrast 

kunde upptäcka om ett intag skett i nära anslutning till provtagningarna särskilt om efterintaget 

var en liten mängd alkohol. 

Vi bedömer det som mycket osannolikt att efterförtäring av stora mängder alkohol skulle kunna 

förbises även om den misstänkte haft alkohol i kroppen vid tillfället för eftersupningen oavsett 

vilken modell som används. 

 

Kontaktperson: Robert Kronstrand, Rättsmedicinalverket, Artillerigatan 12, 587 58 Linköping, 

0703-252134, robert.kronstrand@rmv.se 
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Ekonomisk redovisning 
 

Budget och utfall 

 

Förberedelser   Budget  Utfall 

EPN avgift    5000  5000 

Utökning EPN   0  2000 

Provtagningsmaterial   10000  9589 

(och övrig förbrukning) 

 

Omkostnader vid försöksdagarna  Budget (20 st) Utfall (29st) 

Mat 200*20 ger    4000  4072 

Alkohol 200*20 ger   4000  2586 

Ersättning 1000*56 ger   56000  58000 (58fp) 

Ersättning för provtagare/försöksledare 2000*20 40000  41100 

 

 

Analyser    Budget  Utfall 

Etanol (17p*56fp*280kr)   267000  271320 (57fp) 

Kreatinin (13p*56fp*5kr)1   3640  1050 

EtG/EtS (symbolisk summa)  0  10000 

 

Summa    389640  404717 

Beviljat bidrag från TRV 2015/14589  390000 

Erhållet från TRV 2015/14589  -78000 

Resterande summa att erhålla från TRV  312000 

Underskott (täcks av RMV)    14717 

       

 

1I del 2 utfördes kreatininanalysen hos forskningspartnern i Oslo. Budgeten omfattade 13 

urinprov från början men det minskades till 10 före starten av del 1 vilket medfört en mindre 

kostnad för dessa analyser. 


