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...de olika apoteken runt om 
i landet. Apoteken kan ha 
avtal med... 

...Tamro eller något annat företag som sköter distrubition
av läkemedel till och från apotek. Tamro har tre distribu-
tionslager – i Stockholm, Göteborg och Umeå.

Så misstänks läkemedlen ha kommit i fel händer

Apotek

Läkemedel som ska förstöras lämnas till...

En ny, mycket ovanlig, 
narkotikahärva håller på 
att rullas upp i Umeå.  
Personen som pekas ut 
som huvudmannen i här-
van misstänks ha kommit 
över stora mängder  
narkotikaklassade läke-
medel genom sitt arbete 
som chau!ör.

Redan under gymnasie-
tiden lärde sig mannen köra 
stora fordon och efter att 
ha arbetat med en del strö-
jobb hamnade han till slut  
i renhållningsbranschen 
där han transporterar far-
ligt avfall – bland annat nar-
kotikaklassade läkemedel.

Nu misstänks chauffören 
ha haft en ledande roll i en 
mycket ovanlig narkotika-
härva som håller på att rull-
las upp i Umeå med ett tiotal 
misstänkta personer. För-
utom chauffören är ytterli-
gare en man häktad för grovt 
narkotikabrott. 

Enligt kammaråklagare 
Anders Norberg, som leder 
förundersökningen, omfat-
tar härvan alla möjliga slags 
narkotikaklassade läkeme-
del. Läkemedel som skulle 
ha transporterats till Dåva-
myran i Umeå för destruk-
tion, men som alltså miss-
tänks ha hamnat i orätta 
händer på vägen dit.

– Det handlar om en 
omfattande hantering av 
narkotika klassade preparat. 
Det är helt klart ett speci-
ellt mål, säger Anders Nor-
berg.

Med anledning av mäng-
den och sättet narkotikan 
har hanterats på misstänks 
mannen, i samband med sitt 
yrke, ha ägnat sig åt grovt 
narkotikabrott vid flera till-
fällen under ett halvårs tid  
i Umeå, Vännäs och Hudiks-
valls kommuner.

– Min klient förnekar åkla-
garens påståenden om grovt 
narkotikabrott vid vissa giv-
na tidpunkter på vissa givna 
platser. Det är allt jag kan 
säga just nu, säger mannens 
försvarare, advokat Petter 
Hetta.

Enligt uppgifter som kom-
mit till VK:s kännedom har 
mannen information som 
skulle kunna göra att hans 
namn åtminstone delvis 
skulle kunna rentvås, men 
att han valt att inte berätta 
om detta på grund av rädsla 
för repressalier.

Riskavfall
Eftersom läkemedel inte får 
komma ut i ekosystemet el-
ler hamna i fel händer be-
traktas detta som risk avfall 
och måste tas om hand och 
förstöras på ett säkert sätt 
enligt gällande lagstiftning.

Det rikstäckande företa-
get Tamro är störst i landet 
på att leverera läkemedel till 
apotek. I samband med leve-
ranserna tar det tillbaka de 
läkemedel, även narkotika-
klassade, som lämnats in till 
apoteken för destruktion och 
förvarar det på företagets tre 
distributionslager i Umeå, 
Stockholm och Göteborg. 

Ett renhållningsföretag 

transporterar sedan vida-
re de kasserade läkemed-
len från distributionslagret 
i Umeå till Dåvamyran för 
destruktion. Detta företag 
anlitar i sin tur underentre-
prenörer och det är vid en av 
dessa som den ovan nämnde 
chauffören jobbar.

– Det var en av de större 
chockerna i mitt liv när jag 
fick höra att han var häktad 
för grovt narkotikabrott, sä-
ger mannens chef.

– Jag har svårt att förstå 
att han skulle kunna ha gjort 
något sånt. Jag har inte den 
bilden av killen att han skul-
le ha såna problem. Nu kan 
vi bara avvakta utredningen 
och eventuell dom innan vi 
kan vidta åtgärder för att nå-
got sånt här inte ska inträffa 
i framtiden, säger han.

En 29-årig man från  
Hudiksvall misstänks ock-
så ha en huvudroll i ärendet 
och sitter även han häktad 
för grovt narkotikabrott. Till 
skillnad från chauffören är 

han dömd för ett flertal brott 
och har ett omfattande nar-
kotikamissbruk bakom sig. 
Även han förnekar brott.

Under utredningens gång 
har polisen dessutom fattat 
misstankar om att en kvin-
na från Umeåregionen är 
inblandad i narkotikahante-
ringen. 

Tabletter gratis
Efter en allvarlig olycka för 
drygt tio år sedan ska kvin-
nan ha fått smärtstillande 
läkemedel som Tradolan 
och Citodon. Trots att hon 
inte längre fick medici-
nerna utskrivna fortsatte 
hon att ta tabletterna och 
i höstas erbjöds hon gratis 
smärtstillande läkemedel 
av en annan misstänkt per-
son i ärendet. 

Hon tackade ja och er-
bjöds även att hjälpa till med 
att sälja läkemedlen. För 
drygt en månad sedan greps 
hon, chauffören och ytterli-
gare några personer. 

Åtal väntas den 25 maj och 
innan dess återstår bland 
annat analys av teknisk be-
visning och en del förhör, 
uppger kammar åklagare 
Anders Norberg.

Transporterade läkemedel till   destruktion 
– föraren misstänkt för grovt    narkotikabrott

Enligt åklagare Anders Norberg har polisen under utredning-
ens gång bedrivit en del spaning mot fastigheter utanför Umeå. 
Den här bilden togs i samband med en sådan insats. FOTO: PRIVAT

På grund av den aktuel-
la händelsen i Umeå har 
Tamro ändrat sina ruti-
ner för apotekens läke-
medelsavfall som ska  
förstöras.

– Vi tar jätteallvarligt på 
den här händelsen. Läkeme-
del ska absolut inte kunna 
hamna i orätta händer, sä-

ger Åsa Brümmer, chef  för 
kvalitet, säkerhet och miljö 
vid Tamro.

Efter att Tamro uppmärk-
sammades om misstankar-
na om att en chaufför, som 
kör läkemedel för destruk-
tion, häktats för grovt nar-
kotikabrott i Umeå besluta-
de företaget att införa nya 
rutiner.

De renhållningsföre-

Tamro ändrar       rutiner för transporterna

 ! Reglerna för narkotikaklassade läkemedel, och  
vilken medicin som räknas som sådan, skiljer sig från 
land till land.

 ! På Läkemedelsverkets hemsida kan du se vilka medi-
ciner som är narkotikaklassade.

 ! Exempel på narkotikaklassade läkemedel är många 
sömnmedel, lugnande medel och starka smärtstillande 
medel.
KÄLLA: Apoteket

Narkotikaklassade läkemedel

SVEN BJÖRKLAND
090–17 60 91

sven.bjorkland@vk.se

”Det var en 
av de större 
chockerna  
i mitt liv när 
jag fick höra 
att han var 
häktad för 
grovt  
narkotika-
brott.”
Den misstänkte mannens chef.
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I Umeå har ett renhållningsföretag fraktat kasserade läkemedel från lagret till Dåvamyran för destruktion. Det är här länken 
i hanteringen kan ha brustit. Den misstänke huvudmannen antas ha utnyttjat sin anställning vid en underentreprenör till 
renhållningsföretaget för att få tillgång till de narkotikaklassade läkemedlen. 

Dåvamyra

GRAFIK: ANNA ERICSSON

PENGAR Under gårdagen blev flera butiker utsatta för 
växlingsbedrägerier.

I Västernorrland och Västerbotten drabbades buti-
kerna !i samband med att en man försökt växla pengar. 
Det gällde!butiker i Sollefteå, Bollstabruk och Nord-
maling. Polisen uppger att en man försökte initialt väx-
la 2 000 kronor, men sedan ändrade han sig och ville  
i stället växla till euro. När pengarna sedan kontroll-
räknats i butiken har 500–700 kronor saknats. 

Polisen rapporterar att!mannen är klädd i grå kos-
tym och ser proper ut. Han är förmodligen i sällskap 
med ytterligare en man och en kvinna. Den misstänkte 
gärningsmannen sågs i går i Byske och polisen befarar 
att han är på väg till Norrbotten och där kommer att  
begå liknande brott. Polisen vill därför varna för detta 
och råder butikerna att vara uppmärksamma.

BO WALLIN

Polis varnar för bedragare

UMEÅ Björk-
löven väntar på 
värmen. Lägre 
medeltempera-
tur ger senare 
lövsprickning.

Den ena bil-
den togs den 
7 maj 2009 på 
Vasaplan, den 
andra den 7 maj 
2012 på Mimer-
skolan.

Skillnaderna 
mellan olika år 
från 2001 och 
framåt kan föl-
jas på SLU- 
Umeås björk-
index. För att få 
fram index mäts 
lövsprickningen 
på fem naturligt 
föryngrade glas-
björkar i skogen 
intill SLU. Dessa 
björkar skjuter sina knoppar betydligt senare än de 
planterade björkarna inne i centrum, men de ger tydli-
ga indikationer om variationerna mellan olika år.

Löven slog ut tidigt 2002 och 2008, den 15 maj, medan 
de slog ut först den 29 maj år 2005.

Det finns ett tydligt samband mellan dygnsmedeltem-
peraturen i maj och lövsprickningen. Högre temperatur 
ger tidigare knoppar. ANDERS WYNNE

Väntar på värmen

Björklöven 2012 lyser ännu med sin 
frånvaro medan de 2009 redan var på 
god väg. FOTO: PER LANDFORS

Björkarna är nu på väg att slå ut. För många inne-
bär detta stor glädje, för andra bekymmer med 
pollenallergi. Hur är det för dig?

Dagens fråga  
Ålidhem

Annika Bak-
shi, Umeå:

– Jag har inget 
besvär med pol-
len. För mig är 
det bara härligt 
när björkarna 
slår ut.

Karin Söder-
holm, Umeå:

– Det är både 
och. Det är jätte-
härligt, men jag 
har samtidigt 
barn som lider 
av pollenallergi.

Daniel Stolt, 
Umeå:

– Väldigt ne-
gativt, jag är väl-
digt allergisk. Är 
egentligen från 
Halland så det 
var ingen jätte-
hit att flytta hit... 
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Tamro ändrar       rutiner för transporterna
tag som Tamro har ett av-
tal med, gällande transpor-
ter av kasserade läkemedel 
från apotek, använder nu-
mera plomberade bilar så 
att chauffören inte får till-
gång till godset, berättar Åsa 
Brümmer.

Oroande uppgift
– Med tanke på det som 
misstänks ha skett borde det 

även finnas andra aktörer, 
med liknande inriktning, 
som står inför samma pro-
blem och också bör fundera 
över sina säkerhetsrutiner  
i det här flödet av hantering-
en, säger hon.

Apotek Hjärtat, en av 
Tamros stora kunder, tycker 
att uppgifterna om det miss-
tänkta narkotikabrottet är 
oroande.

– Vi har varit i kontakt 
med Tamro och förväntar 
oss att det vidtar nödvändi-
ga åtgärder, säger Erika Bur-
lin Hellman, tf  presschef  på 
Apotek Hjärtat.

Det aktuella renhållnings-
företaget, som Tamro har 
avtal med, vill inte ge några 
kommentarer i nuläget.

– Säkerheten är en viktig 
fråga, men vi avvaktar polis-

utredningen tills vidare och 
kan inte kommentera någ-
ra eventuella affärsrelatio-
ner överhuvudtaget just nu, 
säger företagets kvalitets-
ansvarige.

Enligt kammaråklagare 
Anders Norberg kommer 
en representant från Tamro 
sannolikt att kallas till den 
kommande rättegången.

SVEN BJÖRKLAND

Läkemedlet skulle transporteras 
till Dåvamyran för destruktion. 

FOTO: PER LANDFORS

HOLMSUND Återvinningscentralen i Holmsund öppnar  
i dag efter att varit stängd i sex månader. Föroreningar 
från tidigare verksamhet med träimpregnering behöv-
de saneras innan centralen kunde öppna igen.

Saneringsarbeten pågår fortfarande vilket innebär 
att öppettiderna är begränsade till tisdagar, torsdagar 
och lördagar.

JONAS LINDSKÖLD

Återvinningen öppnar igen


