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Angående hanteringen av narkotikaklassade
preparat
Interpellanten Stephanie Bruksgård (M), ställer tre frågor om hanteringen av
narkotikaklassade preparat:
•

Anser ansvarigt regionråd att rutiner kring hantering av
narkotikaklassade preparat fortfarande inte behöver ytterligare
insatser?

•

Om ytterligare insatser ändå har bedrivits, i så fall vilka?

•

Anser ansvarigt regionråd att det var rätt beslut att endast göra en
riktad insats mot verksamhetschefer när beskedet över hur mycket
narkotikasvinn som fanns kom?

Hanteringen av narkotikaklassade läkemedel regleras bland annat via riktlinjer och
rutiner. Med följsamhet till rutiner och riktlinjer minimeras risken att läkemedel
försvinner, men det har visat sig att rutinerna inte alltid följs och då förkommer det
att läkemedel försvinner. Det finns anledning att se över möjligheten att ytterligare
säkra hanteringen.
Det finns några tänkbara ytterligare åtgärder. Ett exempel är införandet av
läkemedelsautomater i större omfattning. Det möjliggör enklare kontroll av vem
som tar vad, och hur mycket av det. Idag finns läkemedelsautomater på två kliniker,
och erfarenheterna är goda. Arbete pågår också för att i framtiden kunna koppla
journalsystemet Cosmic till automaterna, och på så sätt få ytterligare kontroll över
hanteringen. Likaså kan patientindividuellt dosförpackade läkemedel vara en del i
att minska tillgängligheten till läkemedel på avdelningarna.
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Läkemedelsautomater och dosförpackade läkemedel är bra åtgärder som kan
utvecklas för att förbättra hanteringen av läkemedel, men oavsett metod kommer
alltid den mänskliga faktorn att finnas. Därför är ett av de viktigaste
kontrollsystemen vår personal, som kan slå larm om man märker att en kollega mår
dåligt eller verkar påverkad.
Vägen till en bättre läkemedelshantering är alltså en kombination av åtgärder för att
begränsa tillgängligheten till läkemedel, och en tillit till personalen som är en viktig
resurs i detta arbete. Jag är beredd att ge ansvariga ett uppdrag att se över hur vi
kan utveckla vår säkerhet kring hanteringen av läkemedel ytterligare, för att på så
sätt så långt det är möjligt förhindra att läkemedel försvinner.
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Med detta anser jag interpellationen besvarad

Kenneth Östberg (S)
Regionråd
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