
 

 
 

Delegering Läkemedel 

Så här gör du för att bli delegerad i läkemedelshantering om du inte haft 

delegering inom Leanlink tidigare: 

 Gör minst 5 introduktionspass – du ska ha gjort samtliga 

introduktionspass innan du kan bli aktuell för delegering 

 Läs igenom kompendiet ”Delegeringsutbildning Leanlink”. 

Kompendiet hittar du här: …… 

 Lär dig om smittspridning och basala hygienrutiner genom att se denna 

film: https://www.youtube.com/watch?v=O8-

R_QnetFE&amp=&feature=youtu.be 

 

Och testa dina kunskaper här: 

https://www.vardhandboken.se/vardhygien-infektioner-och-

smittspridning/vardhygien/basala-hygienrutiner-och-arbetklader/testa-

dina-kunskaper/ 

 Gör webbutbildning för läkemedel via denna länk: 

https://moodle.demenscentrum.se/moodle/login/index.php 

Skriv ut diplom eller ta en skärmdump, maila till dig själv, eller ett foto 

av skärmen och ta med till träffen med sjuksköterska. Maila inte dina 

diplom till sjuksköterskorna. 

 Gör skriftligt kunskapsprov som du hittar här: …. 

 Boka in dig på en träff med sjuksköterska för delegering här: 

”länk till esmaker” 

Till träffen ska du ta med dig diplom/bevis på diplom och det 

skriftliga kunskapstestet ifyllt och klart. 
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Så här gör du för att förnya din delegering: 

 Gör det skriftliga kunskapsprovet som du hittar här: 

 Ha med dig det skriftliga kunskapsprovet till delegeringstillfället 

 Ordinarie personal bokar in ”sin” sjuksköterska på ett APT för 

omdelegering av hela gruppen 

 Vikarier tar med sitt delegeringsoriginal till sjuksköterska på Hertig 

Karlsgatan 5B. Sjuksköterska finns tillgänglig för omdelegering tisdag, 

onsdag och torsdag kl. 9-11 och 13-15.30. 

 

Delegering Insulin 

Så här gör du om du inte tidigare har haft insulindelegering inom Leanlink: 

 Delegering att ge insulin är bara aktuellt för personal som har jobbat 

inom Leanlink en tid.  

 Undantag kan göras för ex. personal som själv är, eller har en 

närstående, som är diabetiker, eller som på annat sätt har god kunskap 

och kännedom om diabetes och insulin. 

 Gör webbtest via denna länk: 

https://moodle.demenscentrum.se/moodle/login/index.php 

 Gör skriftligt kunskapsprov som du hittar här:  

 Kontakta sjuksköterska för att boka in en tid för kunskapsgenomgång 

på det aktuella boendet. Det är inte säkert att delegeringen kommer att 

ges vid detta tillfälle. Sjuksköterskan gör en bedömning om det är 

lämpligt med delegering. 

 Sjuksköterskan ska vara med vid minst ett tillfälle när du ger insulin till 

brukaren. 

 Ta med diplom/bevis på diplom från webbutbildning och det skriftliga 

kunskapsprovet till den bokade träffen med sjuksköterska. 

 Se till att ditt delegeringspapper finns tillgängligt för påskrift av 

sjuksköterska. 
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Personbundna delegeringar 

 Vissa arbetsuppgifter som kräver delegering är så kallade 

personbundna. Det innebär att delegeringen enbart är giltig för att 

utföra arbetsuppgiften hos den brukare som är angiven på 

delegeringspappret. 

 Exempel på personbundna delegeringar är PEG-hantering, 

Trackeostomi och den vård som hör till den, RIK och Kateterspolning. 

 Om du behöver en personbunden delegering så kontaktar du 

sjuksköterska för instruktioner kring eventuella utbildningar/tester som 

behöver göras, samt för att boka tid för delegering. 


