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Delegeringsutbildning Leanlink 
 

 

Detta material vänder sig till dig som skall ta emot en delegering.  

Att ta emot en delegering är att ta över en annans persons yrkesansvar och det är 

viktigt att delegeringar sker på ett säkert sätt.  

 

Här finns en del teoretiska fakta du behöver känna till innan du tar emot en 

delegering.  

Det handlar bl. a om hur delegering ska gå till och vilka regler som gäller vid 

delegering.  

Här hittar du också praktisk information om vad du måste tänka på när du fått 

delegering. 
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Du är viktig 

God omvårdnad kan komplettera och ersätta läkemedel. Därför är du viktig. 

Genom din omvårdnad kan du både lindra symtom och bidra till att den du 

vårdar inte behöver ta läkemedel i onödan. Du är också den som ser och ska 

signalera till sjuksköterska om den du vårdar inte mår bra – antingen av 

läkemedel eller av något annat.  

 

För att kunna skapa god omvårdnad är det viktigt att se varje människa. Genom 

att fråga och lyssna kan du lära dig vad just den du vårdar, behöver hjälp med 

och vad han eller hon klarar av själv. När du lär känna den du vårdar förstår du 

vad som påverkar han eller hennes livskvalitet – det är kunskap som gör att 

omvårdnaden kan utformas på bästa sätt för varje enskild individ. Du kan inte 

göra allt men du kan göra skillnad. 

Vad kan du göra 

Oro kan ha många orsaker och visa sig på olika sätt till exempel med ilska, 

rastlöshet, gråt eller rädsla. I den omedelbara stunden kan du försöka hjälpa 

vårdtagaren genom att sitt hos henne eller honom en stund, kanske mjuk 

beröring. 

 

Svårt att sova kan ha många orsaker. Ibland för att man sover i omgångar både 

på dagen och på natten. Det är svårt att sova om man är hungrig och många blir 

hjälpta av att få något att äta såsom en smörgås eller ett kex och lite mjölk.  

 

Förstoppning är ett vanligt problem. Tarmens rörelser minskar vid 

stillasittande, hos äldre och när man dricker för lite. Även läkemedel såsom 

morfin ger förstoppning. Linfrön, katrinplommon och rapsolja håller magen 

igång och det är mycket viktigt att få i sig ordentligt med vätska speciellt när 

man äter fibrer. 

 

Smärta är ett vanligt symtom och upplevs på många olika sätt. Personer med 

hjärnskada har svårt att uttrycka med ord att de har ont så där behöver du vara 

extra observant. Smärta kan visa sig genom att vårdtagaren grimaserar, känner 

oro eller är känslig för beröring. Det som kan hjälpa mot smärta kan vara värme, 

fysisk aktivitet, ibland massage. Ibland kan en kudde i stolen eller sängen hjälpa 

till att avlasta så att vårdtagaren hitta en bekväm ställning.  

Det är viktigt att du kontaktar sjuksköterska och berättar vad du ser och vad du 

provat för åtgärder.   

 

Det finns mycket som du kan göra för att öka livskvaliteten och minska risken 

för skador. Fall är den vanligaste typen av olyckor. Motion och fysisk träning 

stärker kroppen och ökar balansen.  
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Även hjärnan behöver aktiveras för att må bra. Det är viktigt att behålla sociala 

kontakter, lyssna på musik eller ta hand om växter eller bibehålla andra intressen 

som vårdtagaren har.  

I kroppen  

Reserverna, som gör att kroppen kan återhämta, minskar ju fler sjukdomar man 

har. Därför blir man mer ömtålig. Läkemedel kan göra att kroppen fungerar 

bättre men det kan också innebära stora påfrestningar.  

Olika personer åldras i olika takt och kroppen förändras på olika sätt. Därför är 

det viktigt att man tar hänsyn till varje persons individuella behov.   

 

Hjärnan är känslig för lugnande medel, sömnmedicin och smärtstillande medel. 

Det kan leda till dåsighet, yrsel men även förvirring. 

 

Salivproduktionen minskar och muskulaturen kring matstrupen blir stelare och 

svagare med åren. Det kan leda till at vårdtagaren lätt sätter i halsen. Det är 

viktigt att dricka rikligt i samband med att bland annat tabletter ska sväljas. 

 

När man blir äldre är det vanligt att blodtrycket faller när man reser på sig. 

Vårdtagaren blir alltså känsligare för läkemedel mot för högt blodtryck. Yrsel 

och balansproblem är ett par symtom på lågt blodtryck.  

 

Många läkemedel bryts ner i levern innan de lämnar kroppen. När man blir äldre 

minskar blodflödet i levern och även förmågan att bryta ner läkemedel. Det leder 

till att läkemedel stannar längre kvar i en äldres kropp än hos en yngre, och det 

finns risk at koncentrationen blir för hög.  

 

Många läkemedel lämnar kroppen via urinen. Njurarnas förmåga att filtrera ut 

produkter avtar med åren vilket kan ge förstärkt effekt och biverkningar.  

 

Magsäck och tarmar blir mer känsliga vilket lätt leder till sår och blödningar i 

magen. Läkemedel som Ipren och Trombyl är exempel på läkemedel som kan 

vara irriterande.  

 

Kroppens muskelmassa och mängden vätska minskar medan andelen kroppsfett 

ökar med åren. Det gör att läkemedel som är fettlösliga, exempelvis lugnande 

läkemedel, stannar längre kvar i kroppen.  

 

Läkemedelsformer 

Ett läkemedel kan förekomma i många olika former som beror på hur man  

 tillverkar det 

 tar det eller  

 vill att det ska fungera.  
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De vanligaste läkemedelsformerna är tabletter eller lösningar.  

Lösningarna kan vara gjorda för att drickas, som hostmedicin, eller injiceras, 

som insulin. Ögondroppar är lösningar som droppas i ögat.  

 

Flytande läkemedel som man tar via munnen kallas för oral vätska eller orala 

droppar (kallades tidigare mixturer eller droppar). Skriv datum på flaskan när 

den öppnas.  

 

En tablett kan även tillverkas på olika sätt beroende på vad man vill uppnå med 

den. Man kan göra en lös tablett som löses upp redan i munnen 

(munsönderfallande) eller en riktigt hård som inte går sönder förrän i tarmen.  

 

 Brustabletter ska lösas upp i minst ett halvt glas vatten innan man tar 

dem.  

 Tabletter får aldrig krossas utan att sjuksköterska rådfrågats. 

 

Om en tablett får krossas är det viktigt att krossen/morteln torkas efter varje 

tillfälle. Doseringen kan annars bli felaktig.  

 

 För att undvika att kapslar och tabletter fastnar i en torr matstrupe bör de 

intas med minst 1/2 glas vätska.  

 

Vårdtagaren ska om möjligt sitta eller stå.  

Läkemedel i kapselform ska sväljas hela, de får inte delas.  

 

 När man ger ögondroppar ska datum skrivas på flaskan när korken 

bryts/öppnas första gången.  

 

Hållbarheten är en månad. Engångspipetter har annan hållbarhet. Om 

vårdtagaren har flera sorters ögondroppar ska de ges med fem minuters 

mellanrum. 

 

Inhalationssprayer/pulver som används t.ex. vid astma eller annan lungsjukdom 

finns i många olika utföranden se medicininstruktioner.se som är läkad från 

MAS sidan  

 

Läkemedel som ges via ändtarmen kallas suppositorier eller stolpiller, är det i 

flytande form kallas det rektal vätska (ibland klysma). 

Underlivsbesvär hos kvinnor behandlas ibland med vaginal kräm, gel, vagitorier 

eller vagitorietabletter.  
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Resoribletter är tabletter som ska smälta under tungan. Används ofta för att häva 

kärlkramp.  

Läkemedel som tas upp av huden kan finnas i plåsterform, depotplåster. Vid 

byte av plåster byt ställe på huden.  

OBS kasta inte gamla plåster i soporna eftersom de innehåller läkemedelsrester.  

 

Receptfria läkemedel får inte ges utan att sjuksköterska tillfrågats.  

 

Vid behovsläkemedel får inte ges utan att sjuksköterska tillfrågats om det inte 

står på vid-behovs-listan.  

 

Sjuksköterskan skall alltid kontaktas när du känner dig osäker hur läkemedlet 

skall ges. 

Läkemedelshantering  

Överlämnande av läkemedel är en sjuksköterskeuppgift. Sjuksköterskan kan 

genom delegering överlåta åt annan befattningshavare att överlämna:  

 

 Doser av läkemedel t ex ur dosett som sjuksköterska iordningsställt eller  

 Läkemedel som iordningställts i vårdtagardoser genom dosdispensering 

på apotek s.k. dospåse (apodos) 

 Läkemedel av tillverkaren färdigställt att administrera direkt  

 

Den som överlämnar/administrerar läkemedel ansvarar för att:  

 

 kontroll av läkemedelslista görs före överlämnandet  

 kontroll av signeringslista görs före överlämnandet   

 ordinerat antal tabletter stämmer  

 rätt person får rätt läkemedel   

 dosen ges vid rätt tidpunkt   

 apodospåse öppnas i samband med överlämnandet   

 överlämnandet signeras direkt efter att kunden intagit läkemedlet 

Andra delegeringar 

Medicintekniska produkter används till exempel för att övervaka, behandla eller 

lindra ett funktionshinder eller en sjukdom. Det kan också vara produkter som 

till exempel ändrar eller ersätter en fysiologisk process 

Exempel:  

 Urinkateter 

 Trackealkanyl 

 Gastrostomi, PEG- sondmatning 

 Andningsbehandling  

 Stomi  
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Vad är en delegering? 

Inom den kommunala hälso- och sjukvården har legitimerade sjuksköterskor, 

arbetsterapeuter och sjukgymnaster, genom sin legitimation, det yrkesansvar 

som föreskrivs i patientsäkerhetslagen.  

 

Vissa medicinska uppgifter kan, om det är förenligt med säkerheten för 

vårdtagaren, delegeras till personal som efter utbildning eller lång erfarenhet lärt 

sig uppgifterna.  

 

Innan en person delegeras en arbetsuppgift, ska en teoretisk och ibland en 

praktisk utbildning genomgås. Ansvarig legitimerad personal kontrollerar att den 

som tar emot delegering har kunskap om och färdigheter för uppgiften. Den som 

tar emot delegering ansvarar för att delegerad uppgift utförs på ett korrekt sätt.  

Lagar och författningar 

Flera lagar och författningar styr vad man får gör och inte. Några av dessa är:  

 Patientlagen som delvis ersätter ramlagen Hälso- och sjukvårdslagen  

 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd.   

 Patientsäkerhetslagen  

Varför delegera? 

Situationer kan förekomma där det kan vara befogat att delegera en 

arbetsuppgift.  Det kan ske när det utifrån ett helhetsperspektiv bättre svarar mot 

vårdtagarens behov och under förutsättning att patientsäkerheten inte äventyras. 

En vanlig situation är att så få personal som möjligt ska besöka vårdtagaren. 

Egenvård 

Vid egenvård behövs ingen delegering. Egenvård ges av personal som 

vårdtagarens ”högra hand” i de fall då vårdtagaren av praktiska skäl inte kan 

utföra en uppgift.  

Vårdtagaren kanske inte kan får på sig stödstrumpor av egen kraft men vet om 

att hon/han ska ha dem på sig, då bedrivs egenvård. Samma sak är det med 

exempelvis ögondroppar. Om patienten vet om vilken ordination som finns kan 

vårdpersonal hjälpa till med det s.k. egenvårdsbeslut.  

Det är den som ordinerar som tar ansvar för att egenvårdsbeslut kan utföras, och 

för att egenvård följs upp (se MAS riktlinjer). 

Krav vid delegering 

 Delegering får göras bara om det är förenligt med en god och säker vård 

för den enskilde.  

 Delegeringar av medicinska arbetsuppgifter inte får göras 

slentrianmässigt.  
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Med hänsyn till kraven på vård av god kvalitet och hög säkerhet för vårdtagarna, 

ställer varje delegeringsbeslut mycket stora anspråk på  

 gott omdöme,  

 goda kunskaper och  

 noggrannhet hos såväl den som delegerar som hos den som genom 

delegering tar emot en medicinsk arbetsuppgift.  

 Om en person själv anser sig inte har tillräckliga kunskaper och 

erfarenheter för uppgiften, får den inte delegeras.  

 

Huvudregeln är att delegering av en arbetsuppgift inte får göras mot någons 

vilja. I en akut nödsituation kan det dock bli nödvändigt att beordra utförandet 

av en viss arbetsuppgift. Detta är inte att betrakta som delegering.  

som är namngiven och inte till en viss yrkesgrupp t ex enhetens undersköterskor 

Ansvar 

Vårdgivare 

I § 2 d Hälso- och sjukvårdslagen föreskrivs det att, där det bedrivs hälso- och 

sjukvård, skall det finnas den personal, de lokaler och den utrustning som 

behövs för att god vård skall kunna ges. Varje vårdgivare är skyldig att anpassa 

bemanningen av varje verksamhetsområde så att kraven på god vård av god 

kvalitet och säkerhet för patienterna kan upprätthållas. 

 

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS), Medicinskt ansvarig för 

rehabilitering (MAR) 

I den medicinskt ansvariga sjuksköterskans ansvar ingår bl.a. att tillse att 

författningsbestämmelser och andra regler är kända och efterlevs, att det finns 

behövliga direktiv och instruktioner för sjukvårdsverksamheten samt att 

personalen inom kommunens hälso- och sjukvård har den kompetens som 

behövs med hänsyn till de krav som ställs på verksamheten. (SOSFS 1997:10) 

 

Verksamhetschef för utförarverksamhet 

Ansvarar för: 

 Att riktlinjerna är i kända i verksamheten 

 Att riktlinjerna efterlevs 

 Att den personal som skall delegeras ges reellt utrymme för att delta i 

delegeringsprocessen 

 Att hålla sig underrättad om vilken personal som har delegering 

 Att se till att arbetsuppgift som kräver delegering inte överlämnas till 

annan arbetstagare 

 Att se till att personalen har åtkomst till vårdplaner 

 Att se till att tillräckligt med personal med delegering finns på enheten 

 Att meddela, i god tid, sjuksköterska, arbetsterapeut eller sjukgymnast, 

vid avsaknad av delegerad personal 
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Delegerande legitimerad personal 

Ansvarar för: 

 Att den delegerade uppgiften är klart definierad 

 Att delegeringsbeslut utfärdas 

 Att kunskapstester utförs, praktiskt och skriftligt 

 Att gällande författningar, riktlinjer och rutiner följs 

 Att återkalla delegering om den inte anses förenlig med god och säker 

vård 

 Att det finns skriftliga anvisningar på hur uppgiften skall utföras. Dessa 

anvisningar skrivs i vårdplanen 

 Att kontrollera att mottagaren har vetskap om hur man kommer åt 

vårdplanen 

 Att hålla verksamhetschefen för utförarverksamheten underrättad om 

personal som erhåller delegering 

 

Den som mottar en delegering 

 Den som mottar en delegerad arbetsuppgift bär själv ansvaret för hur 

han/hon utför sin uppgift.  

Ansvarar också för: 

 Att upplysa om egen kompetens 

 Att uppdatera sina kunskaper kontinuerligt 

 Att inte överlåta den delegerade uppgiften till någon annan 

 Att omedelbart kontakta sjuksköterska, sjukgymnast eller 

arbetsterapeut om inte uppgiften kan utföras på ett patientsäkert sätt 

 Att meddela den som delegerar uppgiften 4 veckor innan 

delegeringen löper ut 

 Att aldrig utföra uppgifter efter det att delegeringen löpt ut 

 Att rapportera alla avvikelser 

 Att medverka i kvalitetsarbete 

 Att hålla sig ajour med gällande författningar, riktlinjer och rutiner 

Dokumentation av delegeringsbeslut  

Delegeringsbeslutet ska vara skriftligt och det ska framgå:  
o vilken arbetsuppgift som delegeras  
o vem som delegerat uppgiften  
o till vem uppgiften delegeras  
o den tidsperiod som delegeringen gäller  
o datum då beslutet fattades  
o att både den som delegerar och den som mottar en arbetsuppgift har 

undertecknat delegeringsbeslutet  

 

Den som tar emot en delegering tar hand om orginalet och förvarar det som en 

värdehandling som tas med vid nästa tillfälle. En delegering gäller högst ett år. 
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En delegering sparas i minst tre år sedan delegeringen upphört att gälla för ev 

utredningar som kan uppkomma.  

Uppföljning  

Den som delegerat en uppgift, ska följa upp att arbetsuppgiften sedan utförs på 

ett sätt som är förenligt med en god och säker vård.  

Ett delegeringsbeslut ska omprövas när det behövs och ska omedelbart återkallas 

om beslutet inte längre är förenligt med en god och säker vård.  

Avslutar sin anställning  

Då den som delegerat en uppgift slutar, gäller inte delegeringen längre. 

Efterträdaren ska ta ställning till om delegeringsbeslutet fortfarande ska gälla 

och upprätta ett nytt skriftligt delegeringsbeslut.  

Delegeringsbeslutet upphör också att gälla då du som tagit emot delegeringen 

slutar.  

 

 

 

 


