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      Rutin vid narkotikaklassat läkemedelssvinn 

Rutinen gäller för anställda som genom legitimation eller per delegation handhar 
narkotikaklassade läkemedel samt anställda som ansvarar för sådan enhet. Det gäller 
läkemedelshantering av narkotikaklassade preparat som sker i ordinärt boende, 
korttidsboende, särskilt boende, dagverksamhet, LSS – boende och personlig assistans. 

Narkotikaklassade preparat kan försvinna genom: 

A – Stöld 

B – Felhantering tex felleverans, felräkning, felförvaring, förväxling. 

C – Övrigt tex tappade läkemedel, utspottade läkemedel, hantering som närstående gjort. 

Svinn upptäcks genom en strukturerad kontroll av narkotikaklassade läkemedel enligt den 
övergripande instruktionen. Vid de tillfällen kontrollräkning avviker skall handlingsplan för 
agerande upprättas. 
 
Handläggning - Skall ske enligt checklista. Se insidan 
Den som upptäcker att narkotikaklassat läkemedel saknas skriver en Hälso-och sjukvårds 
(HSL) avvikelse i Flexite.  
 
Tillvägagångssätt/Utredning 
Vid upptäckt från Patientansvarig sjuksköterska (PAS) och eller anmälan/avvikelse från 
omvårdnadspersonal/kollega gör PAS en bedömning av svinnets omfattning. Tillsammans 
med legitimerad kollega kontrollräknas läkemedlet och dubbelsigneras. PAS utreder om 
det finns  någon förklaring till läkemedelsvinnet. Utred också om det saknas 
narkotikaklassade läkemedel hos fler patienter. 

Om förklaring finns till svinnet dokumenterar PAS i både patientjournal och i HSL avvikelse 
orsaker till svinnet. Avvikelsen avslutas. 

Finns ingen förklaring till svinnet skall PAS anmäla till: 

• Enhetschef/chef för hemtjänst/boende/dagverksamhet/LSS – boende och 
personlig  assistans 

• PAS meddelar sin enhetschef 

• MAS 
Om kund ej har kommunal hälso- och sjukvård men egenvård utreder enhetschef för 
omvårdnadspersonal läkemedelsvinnet. 
 
Handlingsplan 
Enhetschef för omvårdnadspersonal, enhetschef för sjuksköterska och PAS utarbetar en 
handlingsplan  för kommande kontroller. 

• Kontrollräkna läkemedel tätare där svinn förekommer 

• Utföra stickprov på andra patienters som har narkotikaklassade preparat. 

• Tätare kontroller av narkotikajournal 

• Utvärdering av insatta åtgärder görs av sjuksköterska och enhetschef för 
omvårdnadspersonal     enligt upprättad handlingsplan. 
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• Behovsbedömning görs för ytterligare åtgärder om det behövs 

• MAS meddelas via kopia av handlingsplan. 
 

Ansvar 
Enhetschef för sjuksköterska/och eller omvårdnadspersonal 

• Ansvarar tillsammans med sjuksköterska och enhetschef omvårdnadspersonal 
(om omvårdnadspersonal kan vara inblandade) för att utreda omständigheter till 
läkemedelssvinnet och vidta åtgärder samt planera förframtida hantering. 

• Ansvarar för att göra en polisanmälan vid direkt misstanke om brott (stöld) eller 
då  man bedömer att ingen förklaring eller adekvat anledning finns. Det är alltid 
polis som utreder om det är ett brott. Generellt så är det ägaren till föremålet 
som stulits som ska göra polisanmälan men detta kan vid samtycke göras av den 
utförande verksamheten. 

• Ansvarar tillsammans med sjuksköterska och chef för omvårdnadspersonal att 
handlingsplan  upprättas samt att åtgärder följs och utvärderas 

• Ansvarar för att dokumentera i avvikelse, åtgärder och uppföljningar. 

• Ansvarar för att informera patient som enbart har HSL insatser (för patienter med 
HSL och Socialtjänstinsatser ansvarar enhetschef för omvårdnadspersonal se 
nedan), om patient ej kan informeras skall dess närstående informeras. 

• Ansvarar för att göra en bedömning inför framtida hantering 

• Arbetsrättsligt ansvar 

• Säkerställa att rutiner för läkemedelshantering finns på arbetsplatsen. 

• Ansvarar för att verksamhetschef för hälso- och sjukvård informeras och 
involveras i utredning/handlingsplan vid omfattande svinn. 

 
Enhetschef för sjuksköterska och/eller omvårdnadspersonal 

• Ansvarar tillsammans med sjuksköterska och enhetschef sjuksköterskor för att 
utreda  omständigheter till läkemedelssvinnet och till att vidta åtgärder samt 
planera förframtida hantering 

• Ansvarar själv för att utreda och åtgärda om svinnet sker hos kund som enbart 
har           Socialtjänstinsatser och egenvård. 

• Ansvarar för att göra en polisanmälan vid direkt misstanke om brott (stöld) eller 
då man bedömer att ingen förklaring eller adekvat anledning finns. Det är alltid 
polis som utreder om det är ett brott. Generellt så är det ägaren till föremålet 
som stulits som ska göra polisanmälan men detta kan vid samtycke göras av den 
utförande verksamheten. 

• Ansvarar tillsammans med sjuksköterska och enhetschef för sjuksköterska att 
handlingsplan upprättas samt att åtgärder följs och utvärderas 

• Ansvarar för att informera kund, om kund ej kan informeras dess närstående 
informeras. 

• Ansvarar för att göra en bedömning inför framtida hantering. 

• Arbetsrättsligt ansvar 

• Säkerställa att rutiner för läkemedelshantering finns på arbetsplatsen. 

• Ansvarar för att verksamhetschef informeras.       Verksamhetschef för hälso-och 
sjukvård 

• Ansvarar vid omfattande svinn att handlingsplan upprättas. Delegerad 
omvårdnadspersonal 

• Ansvarar för att vara PAS behjälplig i utredning 

• Ansvarar för att omgående följa handlingsplanens åtgärder MAS 

• Ansvarar för att anvisning och checklista finns 
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Kund ej inskriven i kommunal hälso- och sjukvård 
Om kund inte är inskriven i kommunal hälso- och sjukvård utan enbart har bistånd enligt 
SOL som berör narkotikaklassade läkemedel enligt Egenvård, kan det bli aktuellt att 
rapportera och utreda enligt Lex Sarah vid läkemedelssvinn av narkotikaklassat läkemedel. 
Detta om det visar sig att personal kan ha varit inblandad i att det försvunnit läkemedel 
och då det kan ha medfört konsekvenser för den enskildes fysiska och psykiska hälsa. 
 
 
Vid stöld på bar gärning eller misstanke om någon person är iblandad kontaktas      alltid 
närmsta chef. 
 


