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Läkemedelshantering delegering, rutin 
 
 
Bakgrund 
Med hänsyn till kraven på god kvalitet och hög säkerhet för patienterna ställer varje 
delegeringsbeslut mycket stora anspråk på gott omdöme, goda kunskaper och noggrannhet 
hos såväl den som delegerar som den som mottar en medicinsk uppgift. Detta får enligt 
Patientsäkerhetslagen (2010:659) 3§, endast ske om det är förensligt med god och säker 
vård. En arbetsuppgift får inte delegeras om det av en bestämmelse i en författning, 
instruktion eller liknande framgår att uppgiften är förbehållen en viss yrkesgrupp eller om 
liknande formellt eller praktiskt hinder föreligger. Delegeringsbeslut skall dokumenteras innan 
arbetsuppgiften utförs. Om detta av något skäl inte har varit möjligt skall dokumentation ske 
snarast efter det att arbetsuppgiften fullgjorts. 

 

Denna rutin gäller vid  

A. Nyanställd omvårdnadspersonal som skall genomgå en läkemedelshantering 
delegering för första gången. 

B. Förnyelse av en läkemedelshantering delegering. 
C. Nyanställd omvårdnadspersonal som har en aktuell läkemedelshantering 

delegering från annan kommun. 

 
Syfte 
Tydliggöra ansvarsfrågan och genomförandet i delegeringsprocessen gällande 
läkemedelshantering. 

 
Personalkategori 
Enhetschef, sjuksköterska och omvårdnadsvårdpersonal 

 
 



Enhetschefens ansvar 
Utse handledare och de tillsammans planerar bredvidgången för delegaten när det gäller en 
nyanställd omvårdnadspersonal som skall genomföra en läkemedelshantering delegering för 
första gången. 

Dokument som skall lämnas ut i samband när bredvidgången startas upp 

- Utse handledare 
- Lämna ut  4 olika dokument,  
1. Grundläggande information om läkemedelshantering, rutin  
2. Delegering, riktlinje  
3. Läkemedelshantering delegering, rutin  
4. Checklista inför delegering av läkemedelshantering, rutin 
- Planera, del 1  
- Planera, del 2  
- Delegeringsdokumentet skrivs under samt behåll en kopia i personakten. Beslutet 

skall bevaras i tre år efter att det upphört att gälla. 

Handledarens ansvar 
- Planera hur arbetet praktiskt skall genomföras använda checklistan. 
- Planera in tid för webutbildning. 
- Återkoppla till enhetschef hur bredvidgången fungerar. 

 
Delegerande sjuksköterskas ansvar 

- Delta vid eventuella möte som är initierad av enhetschef gällande delegering exempel 
lämplighetsfrågor.  

- Att den delegerande arbetsuppgiften är klart definierad i delegeringsbeslutet. 
- Noggrant överväga om delegeringen är förenligt med patientens hälsotillstånd och 

säkerhet. 
- Förvissa sig om att den som skall få arbetsuppgiften är reellt kompetent för uppgiften. 
- Delegeringsbeslutet skrivs i verksamhetssystemet Magna Cura. I beslutet skall det 

framgå vilken arbetsuppgift som delegerats, vem som delegerat och till vem uppgiften 
delegerats 

- Vissa uppgifter delegeras endast till namngiven brukare 
- Tiden på hur länge delegeringen skall vara kan variera dock längst ett år. 
- Delegeringen upphör att gälla om delegerande sjuksköterska avslutar sin tjänst i 

Alingsås kommun.  
 

Utbildningssjuksköterskas ansvar 
- Att utföra det teoretiska testet 

 
Delegatens ansvar 

- Att ta del av riktlinjer och rutinerna inför en läkemedelsdelegering eller vid  
            en förnyad delegering.  

- Åliggande lagen 7§ följer att delegeringar av medicinska arbetsuppgifter inte får göras 
slentrianmässigt.  

- Att ansvara för sitt delegeringsdokument så det bevaras på ett sätt med bibehållen 
sekretess samt ansvara själv när det är dags att förnya sin delegeringen.  

https://alfresco.alingsas.se/share/proxy/alfresco/api/node/content/workspace/SpacesStore/4063b56c-db4d-4b6c-9970-f7deb090e26d/Grundl%C3%A4ggande%20information%20om%20l%C3%A4kemedelshantering.pdf?a=true
https://alfresco.alingsas.se/share/proxy/alfresco/api/node/content/workspace/SpacesStore/b5391180-1063-46f9-956f-9441f0bd6e89/Delegering%20av%20h%C3%A4lso-%20och%20sjukv%C3%A5rdsuppgifter.pdf?a=true
https://alfresco.alingsas.se/share/proxy/alfresco/api/node/content/workspace/SpacesStore/1ed78562-e86d-4f91-af74-87f84b13f14c/L%C3%A4kemedelshantering%2C%20delegering%2C%20rutin.pdf?a=true
https://idp.alingsas.se/wa/auth?authmech=Inloggning&location=https%3a%2f%2fidp.alingsas.se%2fwa%2fauth%2fsaml%2f%3fSAMLRequest%3dfZJLb4MwEIT%252FCvI9GEjzqBWQaHJopLRFgfbQS2XMplgyNvWapv33hdBXLjnv7My3o10hb1TL0s7Veg9vHaDzPhqlkZ0GMemsZoajRKZ5A8icYHl6t2ORH7DWGmeEUcRLEcE6afTaaOwasDnYdyngcb%252BLSe1ci4xSrg4WUBifK6lfkaOPQPNalqVR4Gof0dDBO6LZQ14Qb9PDSM0H2z8TWbVn%252B0dOeQ9PB1xKvO0mJi%252FT6xKWVQnB1TyahWIZLZYQhNWigkMpxBR6GWIHW42OaxeTKIiCSTCdhEERRmy2YNH8mXjZ93U3Uld93uUqylGE7LYossnI%252FwQWT%252By9gCSrgZCdgu2%252Fii%252Fb8p9eSXKxRfxtcUX%252F5YyhLbvvjbebzCgpPr1UKXNcW%252BAOYhISmowr50%252BQfAE%253D%26RelayState%3dss%253Amem%253Acff6da798d7a22dd5cc5a415d46fe13b939a81ff6bfceef53e19b867af7d3679%26SigAlg%3dhttp%253A%252F%252Fwww.w3.org%252F2000%252F09%252Fxmldsig%2523rsa-sha1%26Signature%3dnt3DkTaE9cnFtG6XsX74uCCAzxQQC48WkeoJquoAauS8W6efd5NFqTJDpDiNiqeNz2M3G8%252B7%252FmNchU9o9dCLtGlbgnpZ15RBUlGZDAg6bU3MQEvCoUvCp6UuXf7SW5zOk2AfZyQUo5gzNyFbrfVB4Mh2i%252BMrQ46FpBB9sElrLS%252BRTN7UcZ8AbpusOcE133lV224frgxhgzL2Syolta%252F6gjuJtixksX80V2TCkhmaPusPDqsvkQiZ3Tdwozy0RsNev%252Bzb7TkVcgtreCjFMhASCUp1Nx%252BBa7CyPCJnCUNzKuQMzxwh8htsv0uDJNaLOjE2PBGsozYm9PkRbEE7hNtBqw%253D%253Dhttps://alfresco.alingsas.se/share/proxy/alfresco/api/node/content/workspace/SpacesStore/1590bc6d-de26-46c5-a6b9-c403f2d4a187/Checklistan%2C%20rutin.pdf?a=true


Utförande  
Delegeringsutbildningen är uppdelad i 2 delar, innehållande olika steg. 

Del 1, sker på arbetsplatsen, ansvarig är enhetschef  
Del 2, sker på anvisad plats, ansvarig är utbildningssjuksköterska och delegerande 
sjuksköterska 
 
Del 1  
Denna del sker på arbetsplatsen ansvarig är enhetschef och handledare.  

- Steg 1. Web utbildning 1,  ” Jobba säkert med läkemedel” med ett kunskapstest som 
finns att hämta via kunskapsrummet, här finns också en beskrivning hur man går 
tillväga för att få ett konto till webutbildningen. (svenskt demenscentrum är ansvariga 
för webutbildningen) 

http://www.demenscentrum.se/utbildning/Webbutbildningar1/utb-lakemedel/ 

Diplomet som hämtas ut i samband med genomförd webutbildning och skall lämnas till 
delegerande sjuksköterska. 

- Steg 2. Web utbildning 2, här är en lokal film som finns att hämta via 
kunskapsrummet, https://youtu.be/eSjZTfBVrNo, Blodförtunnande läkemedel och PK-
brev. 

- Steg 3. Enhetschef anmäler till del 2, där ett teoretisk test och praktisk genomgång 
genomförs. Anmälan görs via Portalen. 
Samtidigt informeras ansvarig delegerande sjuksköterska om plats och tid som 
också måste delta vid detta tillfälle senast en vecka innan delegeringstillfället.  

Del 2 
Denna delen innehåller en teoretiskt och praktiskt test. Ansvariga här är 
utbildningssjuksköterska och delegerande sjuksköterska. Vid detta tillfället slutförs 
delegeringen om delegaten uppfyller alla krav. Anmälan sker via portalen och är riktad till 
respektive verksamhet exempel AFF. Anmälan kan ej göras till lediga platser i andra 
verksamheter. 
  
Teoretiskt test lämnas ut av utbildningssjuksköterska. Detta test måste vara godkänd innan 
det praktiska kan gås igenom av delegerande sjuksköterska.  
 
Praktisk test genomförs av den delegerande sjuksköterskan.  
Dokumentet som skall användas heter ” kunskapskontroll vid delegering” finns att hämta i 
alfresco, arbetsrum – VOO – sjuksköterskerum/Checklistor.  

Delegeringsdokumentet lämnas därefter till ansvarig chef för underskrift, behåller en kopia av 
delegerings dokumentet  i personakten. Beslutet skall bevaras i tre år efter att det upphört att 
gälla.  

Skulle den ordinarie delegerande sjuksköterska vara sjuk kan utbildningssjuksköterskan 
skriva en delegering för tre månader.  
 
Blir personen underkänd behövs ytterligare praktik med handledaren bestående av 10 
arbetspass.  

http://www.demenscentrum.se/utbildning/Webbutbildningar1/utb-lakemedel/
https://youtu.be/eSjZTfBVrNo


A. Nyanställd omvårdnadspersonal som skall genomföra en 
läkemedelshantering delegering för första gången 
Här skall del 1 med samtliga steg genomföras samt  del 2. 

 
 

B. Förnyelse av läkemedelshanterings delegering 
Delegaten ansvarar för att det årligen blir en förnyelse av delegeringen. Förnyelsen 
genomförs enligt del 1, steg 1. 

 
Diplom skall visas till delegerande sjuksköterska som förnyar delegeringen, efter att 
ha försäkrat sig om att delegaten är väl förtrogen med uppgiften.  

 
 

C. Nyanställd vårdpersonal som har en aktuell delegering från annan 
kommun 
Finns en aktuell delegeringen med en genomgången web utbildning  
genomförs, Del 1, steg 2, Web utbildning https://youtu.be/eSjZTfBVrNo, 
Blodförtunnande läkemedel och PK-brev. Därefter Del 2 (praktiska delen). 

  

 
 

 

 

 

 

 

  

https://youtu.be/eSjZTfBVrNo

