
 

 

  Namn: 

  Datum: 

 

  
 

Linköpings kommun 

leanlink.se  
 

 

  

 

Kunskapstest inför delegering inom LSS Funktionsstöd, Leanlink 
 

Markera rätt svar på frågorna nedan: 

1. Är du tvungen att ta emot en delegering? 

Ja, om sjuksköterskan säger det  Ja, om min chef säger det  

Nej, jag kan tacka nej till en delegering 

 

 

2. En delegering är giltig i ett år och måste sedan förnyas. Vem har ansvar 

för att hålla reda på när din delegering behöver förnyas? 

Jag själv  Sjuksköterskan 

Mina kollegor Min chef 

 

 

3. Signerar på signeringslistan gör du… 

Före jag ger medicin Efter att jag gett medicin  

Jag behöver inte signera alls 
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4. När du ger medicin från apodos eller dosett så är du inte ansvarig för att 

kontrollera att det är rätt sorts tabletter som finns i apodosen eller i 

dosetten. Men vad är du ansvarig för att kontrollera? (flera svar kan 

vara rätt) 

 Att antalet tabletter i apodosen eller dosetten stämmer med det som 

står på apodospåsen/dosettens baksida/i läkemedelslistan 

 Att tabletterna har rätt färg 

 Att tabletterna har rätt storlek 

 Att det namn som står på apodosen/dosetten stämmer med den person 

som du ger medicinen till 

 Att apodospåsen är hel och inte har gått sönder när den rivits av från 

rullen 

 Att den tid och datum som står på apodospåsen stämmer med den tid 

och det datum som du ger medicinen 

 Att det fack som du tar tabletterna ur i dosetten är rätt fack med 

hänsyn till vilken dag och klockslag du ska ge medicinen 

 Att tabletterna inte är för gamla 
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5. En brukare har blivit insatt på en tillfällig medicin under en begränsad 

period. Var kan du få information om att du ska ge den medicinen? 

(flera svar kan vara rätt) 

 Det är uppsatt en lapp med rubriken ”Tillfälligt läkemedel” s.k. ”röd 

lapp” på brukarens medicinskåp 

 På din mail då sjuksköterskan ska ha mailat samtlig personal om en 

brukare har en tillfällig medicin 

 Det finns angivet på signeringslistan 

 Genom att läsa journalanteckning i Treserva 

 Genom att vänta på att en kollega berättar det för dig 

 Genom att titta på läkemedelslistan i brukarens läkemedelspärm 

 Genom att ringa till sjuksköterskan varje gång du kommer till jobbet 

och fråga om det är någon tillfällig medicin insatt hos någon av 

brukarna 

 

 

6. Para ihop nedanstående läkemedel med vad de används för (för att ta 

reda på mer om läkemedel gå in på FASS.se): 

Furix    Blodförtunnande 

Oxascand   Tarmreglerande 

Alvedon   Sömntablett 

Desloratadin   Oro/ångest 

Waran   Epilepsi 

Zopiklon   Smärta/feber 

Laxido   Vätskedrivande 

Tegretol   Allergi/pollenallergi 
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7. En brukare har fått en ny tablett som hen tycker är svår att svälja på 

grund av att den är för stor. Vad gör du? 

Krossar/delar tabletten Struntar i att ge tabletten  

Ringer sjuksköterskan och frågar om du får krossa/dela tabletten 

 

 

8. Vilken kroppsposition bör brukaren ha när du ger läkemedel som ska 

sväljas? 

Sittande/stående  Liggandes plant i sängen  

Spelar ingen roll 

 

 

9. Varför är det viktigt att tvätta och sprita dina händer innan och efter 

olika arbetsmoment? 

För att jag ska känna mig ren och fräsch För att det står i lagen 

För att förhindra att sprida smitta För att min chef har bestämt 

det 
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10. Innan du börjar ditt arbetspass, hur ska du ”se ut”? (flera svar kan vara 

rätt) 

 Jag kan fortsätta att ha på mig mina privata kläder som jag kommit till 

jobbet i 

 Om jag har långt hår ska det vara uppsatt 

 Jag ska ta av mig alla smycken på händer och underarmar utom ev. 

förlovnings/vigselring 

 Min arbetsdräkt får ha långa eller korta ärmar 

 Mina naglar ska vara kortklippta och inte ha nagellack, gelénaglar 

eller liknande 

 Om jag har skägg så måste jag raka av det innan arbetspasset 

 Jag ska tvätta av mig ev. smink 

 Jag ska ha parfym så att jag luktar gott 

 

 

11. När ska du använda handskar och plastförkläde? (flera svar kan vara 

rätt) 

 Under hela arbetspasset 

 Vid allt brukarnära arbete 

 Endast vid blöjbyte och intimhygien 

 Vid smutsigt arbete 

 Vid tillredning av mat 

 Endast när det finns konstaterad smitta hos någon av brukarna ex. 

magsjuka, förkylning 
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Nedanstående tre frågor ska besvaras mer utförligt. Det räcker inte att du besvarar 

frågorna med en enstaka mening. 

 

12. Du har under de senaste dagarna märkt att Stina har blivit allt mer orolig. Hon 

går fram och tillbaka mellan sin lägenhet och basen, hon ropar högljutt och 

hon har svårt att sitta still tillsammans med de andra brukarna och titta på 

film, något som hon annars brukar tycka om att göra. Stina kan inte själv 

uttrycka vad som gör henne orolig, men när du tänker tillbaka så minns du att 

förra året så var hon likadan och då visade det sig att hon var förstoppad och 

under en annan period när hon var orolig var det i samband med att flera i 

personalen hade slutat på boendet. I Stinas vid behovs-lista så ser du att hon 

har Alvedon, Oxascand och Laxido. Vad gör du för att hjälpa Stina med 

hennes oro? Hur tänker du? 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 
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13. Pelle har läkemedel i apodos. Du är hos Pelle på morgonen och ger honom 

medicin. Precis när Pelle har svalt medicinen så upptäcker du att du har gett 

fel medicin. Du har tagit den apodospåsen som var längst ut på rullen men 

eftersom din kollega som jobbade kvällen innan har glömt att ge Pelle hans 

kvällsmedicin så är det den som du nu har gett. Vad gör du? Vad kan du göra 

i framtiden för att undvika att detta händer igen? 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

14. Vad betyder det att en brukare har vid behovs-medicin? När får du ge vid 

behovs-medicin? Vad ska du kontrollera innan du ger vid behovs-medicin? 

Hur dokumenterar du att du har gett vid behovs-medicin? Hur ska du tänka 

om brukaren har ett narkotiskt läkemedel vid behov? Hur dokumenterar du att 

du har gett ett narkotiskt läkemedel? 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 


