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Dokumentation över returnerade och destruerade läkemedel 
Butikens namn  
      
 
Organisationsnummer 
       
 
 

Läkemedel 
Läkemedelsnamn, läkemedelsform, 
styrka och förpackningsstorlek 

Antal Batch/Lot  
 

Orsak 

(t.ex. för kort hållbarhet, trasig 
förpackning, återlämnat från 
kund, reklamation) 

Åtgärd  

(t.ex. retur till leverantör, lämnat 
till företag för destruktion, 
skickat till tillverkare) 

Datum och 
signatur 
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