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Narkotiska läkemedel 
 
Enligt Socialstyrelsens föreskrift SOSFS 2001:17 (M) framgår det att det skall finnas ett entydigt 

ansvar för läkemedelshanteringen. Särskild vikt skall läggas vid utformning av rutiner och ansvar för 

narkotiska preparat. Förteckning över narkotiska läkemedel återfinns på läkemedelsverkets hemsida 

www.lakemedelsverket.se  

 

 

Kontroll 
 

Enligt SOSFS 2001:1 ska det finnas ändamålsenliga rutiner för en säker kontroll av förbrukningen av 

narkotiska medel. I den Lokala läkemedelsinstruktionen för läkemedelshantering framgår namnen på 

de distriktssköterskor/sjuksköterskor som ansvarar för rekvisition och förvaring respektive 

kontrollräkning. 

 

 Ansvarig distriktssköterska/sjuksköterska (dsk/ssk) ska regelbundet minst en gång per månad i 

samförstånd med den enskilde kontrollera innehållet och räkna narkotiska läkemedel i den 

enskildes medicinskåp och signera detta i förbrukningsjournal samt ev. kassera läkemedel som 

ej längre är ordinerade eller där utgångsdatum har passerat. 

 

 Kontroll av narkotiska läkemedel i akutförrådet ska utföras minst en gång per månad av annan 

dsk/ssk än den som ansvarar för förvaring och rekvisition. 

 

 

Förråd för akuta tillstånd 
 

 Tillförsel av narkotiska läkemedel till det akuta förrådet ska dokumenteras i en 

förbrukningsjournal Narkotika  

 

 Varje uttag ska dokumenteras i förbrukningsjournal Narkotika. Av dokumentationen ska 

framgå till vilken person preparatet givits, i vilken mängd, datum, ordinator, signering av den 

som tagit ut preparatet och kvarvarande mängd. 

 

 Kontroll av narkotiska läkemedel ska utföras minst en gång per månad av annan dsk/ssk än 

den som ansvarar för förvaring och rekvisition. I den Lokala läkemedelsinstruktionen för 

läkemedelshantering framgår vilka som ansvarar för rekvisition och förvaring, samt vem som 

utför kontrollräkning. 

 

 Fulltecknad förbrukningsjournal Narkotika förvaras hos ansvarig dsk/ssk minst ett år efter 

sista anteckningen.  

 

 

 

 

 

 

http://www.lakemedelsverket.se/
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Enskilda personers läkemedelskåp 
 

 Förbrukningsjournal Narkotika skall föras på alla narkotiska läkemedel som förvaras i den 

enskildes medicinskåp.   

 

 Narkotiska läkemedel som är delade i Apodos behöver inte föras i förbrukningsjournal.  

 

 Delegerad undersköterska som administrerar vid behovsmedicin som är narkotikaläkemedel 

ska signera på signeringslistan för vid behovsläkemedel samt kontrollräkna och signera i 

förbrukningsjournal. 

 

 Vid utsättande av narkotiskt läkemedel ska dsk/ssk kontrollräkna läkemedlet och notera 

kvarbliven mängd i förbrukningsjournal samt lämna överbliven narkotika till apoteket för 

kassaktion enligt rutin.  

 

 I händelse av försvunna narkotiska läkemedel hos den enskilde ska ansvarig kontrollräkna 

narkotika oftare än en gång per månad. Det kan bli aktuellt att även kontrollräkna narkotiska 

läkemedel delade i Apodos.  

 

 Fulltecknad eller avslutad förbrukningsjournal Narkotika förvaras i den enskildes journal. 

 

 

Återlämnande till apoteket 
 

 När narkotiska läkemedel från akutförrådet återlämnas till apoteket för kassaktion ska 

förbrukningsjournal Narkotika efter kontrollräkning av apoteket signeras av apoteks personal. 

Förbrukningsjournalen återförs därefter till akutförrådet. 

 

 När narkotiska läkemedel återlämnas från en enskild person till apoteket för kassaktion ska 

förbrukningsjournal Narkotika efter kontrollräkning av apoteket signeras av apoteks personal. 

Förbrukningsjournalen återförs därefter till patientjournalen. 

 

 

Omhändertagande av läkemedel efter avliden person 
 

 Dsk/ssk kan erbjuda anhöriga att ombesörja återlämnandet av narkotiska läkemedel och övriga 

läkemedel till apotek. Vid återlämnandet till apotek ska ovanstående rutin följas.  

 

 Överbliven narkotiskt läkemedel eller annat läkemedel efter avliden person får inte 

återanvändas eller sparas. 

 

 När läkemedel lämnas till anhöriga ska narkotikaklassade läkemedel kontrollräknas gentemot 

förbrukningsjournal Narkotika och dokumenteras. Anhöriga ska kvittera i 

förbrukningsjournalen vid överlämnandet. 
 
 
 
 
 


