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Delegering av arbetsuppgifter inom kommunal hälso- och sjukvård  
 

Delegering innebär att den som tillhör hälso- och sjukvårdspersonal, och är formellt 

kompetent för en hälso- och sjukvårdsinsats, överlåter en uppgift till en person som 

saknar formell kompetens men innehar reell kompetens 

 

Formell kompetens innebär att någon har: 
 

● Legitimation för yrket inom kommunens ansvarsområde  

 

Reell kompetens innebär att någon har förvärvat sig kunskapen genom: 
 

● Erfarenhet genom praktiska yrkesverksamhet  

● Fortbildning inom yrket 

● Visat genom teori och praktisk övning att klara den delegerade uppgiften 

 

Delegering får inte ske  

 

● Delegering får inte utfärdas slentrianmässigt för att lösa brist på personal eller 

av ekonomiska skäl utan får endast göras när det bättre svarar mot patientens behov 

och under förutsättning att patientsäkerheten inte äventyras 

 

● När det av en bestämmelse i en författning, en instruktion eller liknande 

framgår att uppgiften är förbehållen en viss yrkesgrupp eller om något liknande 

formellt eller praktiskt hinder föreligger 

 

● När MAS eller MAR har meddelat restriktioner om delegeringar inom 

verksamhetsområdet 

 

 

Vårdgivarens ansvar  

 

● Vårdgivaren ansvarar för verksamheten och har ett uttalat ansvar för 

patientsäkerheten utifrån lagstiftning, författningar och avtal.  

 

MAS och MAR ansvar  

 

● MAS och MAR:s ansvar och uppgifter är reglerade i Hälso- och 

sjukvårdslagen. MAS ansvarar för att beslut om delegeringar är förenliga med god och 

säker vård  
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● För vilka hälso- och sjukvårdsuppgifter som kan delegeras inom Linköpings 

kommun. Vad som kan delegeras framgår av dokumenten ”delegeringsbeslut MAS” 

och “delegeringsbeslut MAR”  

 

Verksamhetschefens ansvar  

 

● Ansvara för lämplighetsbedömning vid delegering av omsorgspersonal 

 

● Ge omvårdnadspersonal rätt förutsättningar i form av tid och individuell anpassning 

till att genomföra utbildningen 

 

● Vid behov upprätta handlingsplan för att kunna genomföra delegeringsutbildning 

 

● Se till att det finns förutsättningar att utföra delegerade arbetsuppgifter 

 

● Se till att det finns omsorgspersonal över hela dygnet som kan hantera planerade 

delegerade uppgifter 

 

● Se till att fastställda direktiv är kända och efterlevs 

 

● Upprätta handlingsplan vid återkallande av delegering 

 

● Rapportera avvikelser samt analysera, utreda och åtgärda 

 

Legitimerad personals ansvar  

 

● Den som delegerar en arbetsuppgift ska ha god kännedom om befintliga direktiv, ska 

vara trygg i sin yrkesroll samt har formell och reell kompetens för uppgiften som delegeras 

 

● Göra individuella bedömningar vid varje delegeringsbeslut så att delegeringen är 

förenlig med en god och säker vård 

 

● Att arbetsuppgift som delegeras är personlig och ska vara klart definierad 

 

● Följa upp delegeringsbeslut minst en gång per år eller vid behov för att säkerställa att 

arbetsuppgiften fullgörs på ett sätt som är förenligt med god och säker vård 

 

● Återkalla delegeringsbeslut vid behov då det inte är förenligt med god och säker vård 

eller om den som utfärdar ett delegeringsbeslut avslutar sin tjänst följer särskild rutin, 

“Upphörande av delegeringsbeslut” 

 

● Delta vid upprättande av handlingsplan då delegering har återkallats 

 

● Rapportera avvikelser samt delta i utredningar som rör hälso-och sjukvård 
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● Att det vid delegering ges information till delegat om Socialstyrelsens 

delegationsföreskrift 1997:14, relevant lagstiftning, evidensbaserad kunskap, dokumentation 

samt instruera praktiskt handhavande. Checklista ska användas som stöd 

 

● Att följa direktiv kring avvikelsehantering  

 

Delegatens ansvar 

 

● Att arbetsuppgift som delegeras är personlig och ska vara klart definierad  

 

● Att ha kunskap om och följa gällande direktiv för delegering 

 

● Att utföra de delegerade arbetsuppgifterna på ett säkert sätt enligt ordination. 

Om så inte är fallet ska detta direkt rapporteras till ansvarig leg. personal och 

verksamhetschef 

 

● Att omedelbart rapportera förändringar i patientens hälsotillstånd till leg. 

personal 

  

● Att dokumentera enligt verksamhetschefs framtagna rutin 

 

● Att följa direktiv kring avvikelsehantering 

 

● Att upplysa den som delegerar om sin förmåga att utföra arbetsuppgiften. Om 

vederbörande inte anser sig ha tillräckliga kunskaper eller förutsättningar för att utföra 

uppgiften får den inte delegeras 

 

● I god tid kontakta ansvarig chef samt delegerande sjuksköterska då 

delegeringen behöver förnyas 

 

 

Delegeringsförfarande  

 
● Verksamhetschef utför lämplighetsbedömning och samråder med delegaten om 

delegering kan utföras på ett säkert sätt. Vidare ansvarar verksamhetschef att förutsättningar 

finns för delegeringsförfarandet  

 

● Delegeringen ska föregås av både teori och praktiskt utförande av de uppgifter som 

ska delegeras samt kunskapstest. Vid delegering av läkemedel ska även delegaten inneha 

dokumenterade kunskaper om hantering av läkemedel och de risker som är förenade med 

hanteringen 
 

● Delegeringsbeslutet ska dokumenteras skriftligt. På beslutet ska framgå vilken  

            arbetsuppgift som delegeras, till vem uppgiften delegerats, vem som delegerat,   

            beslutets giltighet, datum när beslutet fattades 
 

● Delegeringsbeslutet ska utfärdas för högst ett år eller för ett bestämt tillfälle 

och undertecknas av den som delegerar och den som mottager arbetsuppgiften 

 

https://www.linkoping.se/contentassets/d49db6c7e41f417aaa6a23a402fe0f01/checklista-infor-delegering-2019-03-27.pdf?495c37
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● Den som delegerar en arbetsuppgift ansvarar för att ange inom vilken 

verksamhet delegeringen gäller  

 

 

Regelverk och stöddokument 
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SOSFS 1997:14. Delegering av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård och tandvård. 

Stockholm: Socialstyrelsen. 

SOSFS 2011:9 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för 

systematiskt kvalitetsarbete  

HSLF-FS 2017:12 Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, 

socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m. 

HSLF-FS 2017:37. Ordination och hantering av läkemedel i hälso- och sjukvården. 

Stockholm: Socialstyrelsen. 

HSLF-FS 2017:40. Vårdgivares systematiska patientsäkerhetsarbete. Stockholm: 

Socialstyrelsen. 
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https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/halso--och-sjukvardslag_sfs-2017-30
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/halso--och-sjukvardsforordning-201780_sfs-2017-80
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/patientsakerhetslag-2010659_sfs-2010-659
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/foreskrifter-och-allmanna-rad/1997-10-14.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/foreskrifter-och-allmanna-rad/2011-6-38.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/foreskrifter-och-allmanna-rad/2017-3-9.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/regler-och-riktlinjer/foreskrifter-och-allmanna-rad/konsoliderade-foreskrifter/201737-om-ordination-och-hantering-av-lakemedel-i-halso--och-sjukvarden/
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/foreskrifter-och-allmanna-rad/2017-5-24.pdf
https://vemfargoravad.socialstyrelsen.se/
http://www.vardhandboken.se/Lankbibliotek/Socialstyrelsen/Vem-far-gora-vad-i-halso--och-sjukvarden-och-tandvarden/
https://www.vardhandboken.se/

