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Syfte 
Att på ett systematiskt sätt identifiera orsaker och åtgärda brister vid upptäckta 
avvikelser avseende registrering, uttag och kontrollräkning av narkotikaklassade 
läkemedel. 

 
Omfattning  
Enhetschef och sjuksköterskor med ansvar för narkotikahantering på äldreboende, 
korttidsboende, LSS-boende och socialpsykiatriboende. 
 

Ansvar 
 
Mas 

• Ansvarar för att rutinen är uppdaterad utefter gällande lagstiftning. 
 

Enhetschef 

• Ansvarar för att det finns lokala uppdaterade rutiner för läkemedelshantering 
och att dessa är kända på enheten. 

• Ansvarar för att till MAS rapportera om upptäckta brister i 
narkotikahanteringen på boendet. 

• Att tillsammans med ansvariga sjuksköterskor göra en utredning av avvikelsen 
med rotorsaksanalys och en handlingsplan för korrigerande åtgärder. 

• Ansvarar för att efter genomförd utredning kontakta MAS för genomgång av 
avvikelsen och eventuellt beslutade åtgärder.  

• Ansvarar för att följa upp beslutade åtgärder  
 

Sjuksköterska 

• Ansvarar för att vid upptäckta brister i narkotikahanteringen skriva en avvikelse 
i verksamhetssystemet Treserva. 

• Ansvarar för att informera enhetschefen om upptäckta brister i 
narkotikahanteringen. 
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• Att tillsammans med enhetschef göra en utredning av avvikelsen med 
rotorsaksanalys och handlingsplan för korrigerande åtgärder. 

 

 

Omvårdnadspersonal 

• Ansvarar för att vid upptäckta brister i samband med administrering av 
läkemedel enligt delegation meddela ansvarig sjuksköterska samt skriva en 
avvikelse i verksamhetssystemet Treserva. 
 

 

Tillvägagångssätt 
Vid upptäckta brister skall enhetschef tillsammans med ansvariga sjuksköterskor 
kontrollera om de upptäckta bristerna kan spåras tillbaka och vara ett resultat av 
felregistrering. 
 
Om faktiska brister upptäcks skall en utredning göras samtidigt som en 
rotorsaksanalys avseende aktuell avvikelse görs.  
 
I samband med utredning av avvikelsen avseende brister i narkotikahanteringen 
skapas en handlingsplan där aktuella åtgärder som ex. tätare kontroller med 
uppföljningsdatum bestäms. Ansvarig för handlingsplanen är verksamhetschefen. 
 
Utredningen samt eventuell handlingsplan kommuniceras med MAS. 
 
Ansvarig enhetschef följer upp åtgärderna i handlingsplan utefter datum satt i 
handlingsplanen. 
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