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Redovisning av uppdrag att undersöka 
möjligheten för socialtjänstens medarbetare 
att få tillgång till Naloxon 

Förslag till beslut 
I Lundby stadsdelsnämnd: 

Stadsdelsnämnden godkänner redovisningen av uppdraget att undersöka möjligheten för 

socialtjänstens medarbetare att få tillgång till motgift mot överdoser samt utbildning i 

användandet av preparatet och förklarar uppdraget slutfört. 

Sammanfattning 
Stadsdelsnämnden Lundby beslutade 23 juni 2020, efter yrkande från (L), att ge 

förvaltningen i uppdrag att undersöka möjligheten för socialtjänstens medarbetare att få 

tillgång till motgift mot överdoser samt utbildning i användandet av preparatet Naloxon. 

Preparatet häver effekten av opioider vid en överdos. 

Enligt bland annat Socialstyrelsen bör vissa nyckelgrupper ha tillgång till och kunna 

administrera naloxonläkemedel, som ett sätt att minska narkotikadödligheten. I dessa 

grupper ingår inte socialtjänstens medarbetare. Enligt gällande regelverk är det inte heller 

möjligt för socialtjänstens medarbetare att få tillgång till eller att administrera naloxon. 

Förvaltningen bedömer därför att det dels inte är möjligt för socialtjänstens medarbetare 

att få tillgång till naloxon och dels att en utbildning i användandet av naloxon inte skulle 

tjäna något syfte. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension. 

Bedömning ur ekologisk dimension 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension. 

Bedömning ur social dimension 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension. 
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Ärendet  
Förvaltningen redovisar möjligheterna för socialtjänstens personal att få utbildning i 

användandet av preparat mot överdoser samt få tillgång till sådant preparat. 

Beskrivning av ärendet 
Stadsdelsnämnden Lundby beslutade 23 juni 2020, efter yrkande från (L), att ge 

förvaltningen i uppdrag att undersöka möjligheten för socialtjänstens medarbetare, som 

arbetar med människor i riskzon för överdos, att få tillgång till motgift mot överdoser.  
Stadsdelsnämnden Lundby beslutade också att ge förvaltningen i uppdrag att undersöka 

möjligheten för socialtjänstens medarbetare, som arbetar med människor i riskzon för 

överdos, att få utbildning i användandet av preparat mot överdoser. 

I yrkandet angående socialtjänstens arbete mot narkotikadödlighet uppges att 

narkotikadödligheten i Sverige är näst störst i hela EU. Vidare sägs att motmedlet 

Naloxon idag inte finns där överdoser sker, utan i ambulanser och hos akutsjukvården. 

Det behöver enligt (L) finnas tillgängligt där och när det behövs och att det skulle till 

exempel kunna vara bland socialtjänstens medarbetare.  

Läkemedelsverkets och Socialstyrelsens utredning om ökad 
tillgänglighet av Naloxon 
 Läkemedelsverket och Socialstyrelsen har på regeringens uppdrag utrett 

förutsättningarna för ett ökat tillgängliggörande av naloxonläkemedel i syfte att motverka 

narkotikarelaterad dödlighet, vilket redovisas i rapporten Uppdrag om ökat 

tillgängliggörande av vissa läkemedel i syfte att motverka narkotikarelaterad dödlighet 

(Läkemedelverket, dnr: 1.1.2-2017-029584). Naloxon är en så kallad opioidantagonist 

som häver effekten av opioider vid överdos. 

I ovanstående rapport framgår att Världshälsoorganisationen (WHO) rekommenderar att 

nyckelgrupper som har störst sannolikhet att bevittna en överdos bör ha tillgång till 

naloxonläkemedel och instrueras i hur det ska administreras. Dessa är nära vänner, en 

partner eller en familjemedlem.  Ytterligare grupper är hälso- och sjukvårdspersonal och 

s.k. ”first-responders” som ambulans, polis, räddningstjänst och uppsökande 

verksamheter.  

Vid tiden för ovanstående rapport var det inom rådande regelverk inte möjligt för grupper 

utanför hälso- och sjukvården att administrera naloxonläkemedel. Socialstyrelsen avsåg 

dock att genomföra föreskriftsändringar som skulle innebära att icke legitimerad personal 

i ambulanssjukvården och räddningstjänsten skulle ges behörighet att administrera 

naloxonläkemedel. En sådan förändring kom 2018 i och med Socialstyrelsens föreskrifter 

om ändring i föreskrifterna och allmänna råden (HSLF-FS 2017:37) om ordination och 

hantering av läkemedel i hälso- och sjukvården (HSL-FS 2018:39). 

 För att öka tillgängligheten till naloxon behöver utbildningsinsatser ges. Dessa syftar till 

att känna igen en opioidorsakad överdos, kunna utföra livräddande åtgärder och tryggt 

och patientsäkert kunna administrera naloxonläkemedel.   
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Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för vård och stöd vid 
missbruk och beroende 
Socialstyrelsen skriver i de Nationella riktlinjerna att det i framtiden kan bli aktuellt att 

göra utbildningsinsatser hos beroendemottagningar, smärtkliniker, akutmottagningar och 

primärvården avseende bland annat administrering av naloxon. Socialtjänsten nämns inte 

i detta sammanhang. De konsekvenser för berörda verksamheter, som Socialstyrelsen 

redogör för när det gäller att öka tillgängligheten till naloxon för personer med risk för 

opioidöverdos, omfattar inte heller de socialtjänsten. 

Socialtjänstens arbete med personer i riskzon för överdos 
Socialtjänstens medarbetare arbetar med personer med missbruk och beroende. Vissa av 

dessa befinner sig i riskzon för överdos av opioider men även av andra droger. Den 

personliga kontakten med klienterna sker främst vid bokade besök på socialkontoret, hos 

samverkanspartners, i Resursenhetens lokaler men även vid hembesök. Sannolikheten för 

att klienten inför eller vid dessa möten skulle ta eller ha tagit en överdos är mycket liten. 

Under pågående LVM-utredning kan oanmälda hembesök förekomma och vid dessa finns 

en risk att personal skulle kunna bevittna en överdos. Rutinen är att socialtjänstens 

personal tillkallar ambulans när de bedömer att en klient kan behöva akut sjukvård, så 

även vid misstänkt överdos.    

Förvaltningens bedömning 
Myndighetsutövande personal såväl som utförare inom sektor Individ- och 

Familjeomsorg samt Funktionshinder (IFO-FH), har kontakt med personer i riskzon för 

överdoser. Dessa kontakter sker i regel vid bokade fysiska möten efter överenskommelse 

med klienten, över telefon eller via mail. Någon regelrätt uppsökande verksamhet finns 

inte inom förvaltningen utan alla kontakter sker utifrån ansökan och anmälan samt inom 

ramen för genomförande och uppföljning av bistånd. Under dessa kontakter bedömer 

förvaltningen sannolikheten för att personal skulle bevittna en opioidöverdos som mycket 

liten. Av det skälet bedöms inte medarbetare inom sektorn tillhöra någon av de av 

Socialstyrelsen och WHO utpekade nyckelgrupper, som bör ha tillgång till och instrueras 

i hur naloxon ska administreras.  

Med dagens regelverk är det heller inte möjligt för socialtjänstens medarbetare att varken 

få läkemedlet förskrivet till sig eller administrera det. 

Av den anledningen bedömer förvaltningen att utbildning i att administrera läkemedlet 

inte skulle tjäna något syfte och är därför inte aktuell för socialtjänstens medarbetare. 

 

Stadsdelsförvaltning Lundby 

 

 

Rickard Vidlund 

 

Tf stadsdelsdirektör 

Solveig Eldenholm 

 

Tf sektorschef 


