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o Alkometer / Dräger DrugTest 5000 
/ Wipalyser

o Samme hjemmel
Kontroll, ulykke, grunn til å tro

o UP tester tilnærmet alle førere som 
stanses i trafikkontroller for 
alkoholpåvirkning. Dette er en 
rutine som er godt innarbeidet og 
fokusert på gjennom de siste 
årene.

o Testing av spytt skjer ikke random. 
Det må foreligge en eller annen 
grunn til at man ønsker å teste en 
sjåfør.
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I politidistriktene er det variasjoner fra sted til 
sted,  men det meldes også er om økt fokus på at 
alle skal testes for alkoholpåvirkning



CENTRAL MOBILE POLICE SERVICE

Tiltak 8: Politiet vil øke bruken av 
spyttprøve for å avdekke bruk av 
andre rusmidler enn alkohol

❑ Økningen av rustatte av UP – noe kan 
forklares med at drugtester tas i bruk

❑ Både UP og politidistriktene har tatt i bruk 
ny spyttester – "WipeAlyser" og 
kapasiteten er økt betraktelig

❑ Må være god kunnskap om hvordan man 
bruker instrumentet
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Tiltak 17.  Politiet vil vurdere bruk av modellen 
«bekymringssamtaler» i samarbeid med rusetaten i 
kommunen for rådgivning og behandling for gjengangere.  

• Bekymringssamtalen er et strukturert verktøy for politiets 
samtaler med unge og deres foresatte om risikoadferd og 
kriminalitet. Samtaleverktøyet brukes for å kartlegge og 
identifisere risiko- og beskyttelsesfaktorer i den unges liv med 
tanke på kriminalitet. Gjennom samtalen skal den unge og 
deres foresatte gjøres ansvarlig for å forebygge en framtidig 
kriminell adferd.

• Liten erfaring i politiet med bruk av bekymringssamtale i 
trafikksaker.

• UP er i dialog med POD. De ser at det kan være noen 
hjemmelsutfordringer, men jobber videre med tiltaket.

− Hjemmel i utg.pkt for barn under 18 år. Pålegge møte pl § 13
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Etablert i 2018
Møter 2 x året
Tiltaksplanens 
rustiltak
Andre mulige tiltak

Tiltak 20: Etablere samhandlingsforum
for rusfri trafikk


