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Checklista vid läkemedelssvinn 
 
 

Vem? Vad? Hur? Åtgärd? Utfört 
datum 

Utfört 
av, 
namn 

Personal Den som upptäcker att läkemedel saknas 
skriver en HSL avvikelse. Alternativt Lex 
Sarah om kund ej har kommunal hälso- och 
sjukvård men egenvård. 

  

Sjuksköterska Sjuksköterska som upptäcker/ får 
information om läkemedelssvinn tar 
hjälp av kollega och kontrollräknar 

  

Sjuksköterska Utesluter om det finns några naturliga 
orsaker/uppenbara fel till att läkemedel 
saknas. Granskar dokumentation och 
journal 

  

Sjuksköterska Rapporterar till berörd chef/chefer och 
meddelar att avvikelse är skriven. 
Meddelar även chef för sjuksköterska och 
MAS 

  

Chef för omvårdnadspersonal/ 
sjuksköterska 

Utreder händelsen. Upprättar 
handlingsplan med tydliga åtgärder 
eventuellt i samråd med MAS Exempel 
på åtgärder kan vara att: 

• Intensifiera kontrollräkning av 
läkemedel en till flera gånger 
dagligen 

• Om svinnet kvarstår utförs 
kontrollräkning efter varje 
arbetspass med dubbelsignering. 

• Kontrollräkna läkemedel med 
dubbelsignering 1 ggr/dag/vecka 

• Ta bort läkemedel så endast 1-3 
dagsdoser finns hos patient 

• Inventera hos övriga patienter med 
narkotikaklassade preparat. Saknas 
det hos fler patienter? 

• Göra stickprov hos andra patienter 
med narkotikaklassade preparat. 

Handlingsplan med åtgärder och 
utvärdering till MAS 
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Chef för sjuksköterska Vid svinn från gemensamt läkemedelsförråd 
skall händelsen utredas      och handlingsplan 
upprättas. 
Kontrollräkning och dubbelsignering 
skall ske dagligen. 
Handlingsplan med åtgärder och 
utvärdering till MAS 
Informerar verksamhetschef 

  

 Polisanmälan   

Verksamhetschef för 
sjuksköterskor 

Vid omfattande svinn är verksamhetschef 
ansvarig för att händelsen utreds och 
handlingsplan upprättas. 

  

Chef för omvårdnadspersonal/ 
sjuksköterska 

Boka in uppföljningsdatum och 
utvärderingsdatum 

  

Chef för sjuksköterska Informerar övriga berörda sjuksköterskor   om 
händelsen och vidtagna åtgärder. 
Informerar patient om den enbart har 
HSL insatser. 
Polisanmäler om misstankar finns hos  leg 
personal. 

  

Chef för omvårdnadspersonal Utreder och upprättar handlingsplan vid 
avvikelse enligt Lex Sarah 

  

Chef för omvårdnadspersonal Informera berörd personal, inklusive 
verksamhetschef om händelsen och 
vidtagna åtgärder 

  

Chef för omvårdnadspersonal Informerar kund om händelsen samt 
vidtagna och planerade åtgärder. 
Polisanmälan om misstanke finns hos 
omvårdnadsspersonal. 

  

Chef för omvårdnadspersonal Se över tillgången för narkotikaklassade 
läkemedel hos kund, alltid låsbart 
läkemedelsskåp. Upprätta 
rutin för när koder skall bytas (om kodskåp). 

  

Chef för 
omvårdnadspersonal/ 
sjuksköterskor 

Vid stöld där person tas på bar 
gärning/erkänner skall chef ta ställning till 
arbetsrättslig åtgärd i samråd med HR  och 
facklig organisation. Polisanmälan 

  

 


