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LÄKEMEDELSHANTERING 
introduktion inför delegering  
 

Personal inom vård och omsorg  

 

 
 

 

  

Brevidgång med checklista 

Inför delegering är det viktigt att säkerställa att du som ska ta emot delegering är lämplig 

för uppgiften och väl förberedd. Det är viktigt att du som uppgiftsmottagare av 

delegeringsuppgiften anser dig ha tillräcklig utbildning och erfarenheten av uppgifterna. 

För att möjliggöra detta och säkerställa det skall du ha gått bredvid på den enhet där du 

ska arbeta. Om du är vikarie anstår den enhet som du planeras att påbörja din 

vikariatsanställning. Under introduktionen ska du ta del av läkemedelshanteringen och se 

hur det praktiskt fungerar utifrån lagstöd och förvaltningens rutiner. Checklista ” Checklista 

personal inom vård och omsorg introduktion inför delegering” används aktivt under 

introduktionen och gås igenom och fylls i tillsammans med din kollega som ansvarar för 

introduktionen. Du skall även presenteras för kommande ansvarig delegerande ssk, så 

även visas lokal där ssk kan nås och hur du når ssk via mobil oavsett tid på dygnet. 

Läkemedelshantering utbildning och test  

Inför ev. delegering skall du som omvårdnadspersonal genomföra punkt 1–3. Om 

du är omvårdnadspersonal med tidigare erfarenhet och som anhållit delegering 

inom annan kommun skall du ändå genomgå samma steg. Vid uppföljning, och ev. 

förlängning av delegering ska nr 1 återupprepas vid varje aktuellt tillfälle. 

1. Webbutbildningen ” Jobba säkert med läkemedel” /läkemedelsdelen med 

godkänt resultat 80%. 

2. Genomgående webbaserad delegeringsutbildning ”Grundutbildning i 

läkemedelshantering”. 

3. Godkänt resultat av Läkemedelshantering test Apoteket Godkänt = 90%   
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Checklista personal inom vård och omsorg  
Introduktion inför delegering  
 
 
Namn: ……………………………………………………  
Enhet: ………………………………………………………… 
 
Administrering av läkemedelsdos 
 

Jag har erfarit och fått praktisk och muntlig genomgång av handledare 

av nedanstående under introduktionen 

 

Datum Sign 

Genomgång av apodos   

Genomgång av dosett    

Genomgång av inhalationsbehållare,   

Genomgång av ögondroppar /ögonsalva   

Genomgång av suppositorier   

Genomgång av läkemedelsplåster   

Genomgång av lokalbehandling   

Genomgång av administrationssätt (hur läkemedlet ska ges, dess 

förkortningar) p.o, lingualt, lokalt, s.c  

  

Genomgång av kontroller vid överlämnandet av läkemedel   

Genomgång av hantering av läkemedel vid behov   

Genomgång av läkemedelsförvaring i ordinärt/särskilt boende   

Genomgång av vikten av rapportering till sjuksköterska vid förändring i 

den enskildes hälsotillstånd 

  

Genomgång av aktuella ordinationsunderlag samt övrig dokumentation, 

signeringslistor, v b listor, narkotikakontrolllistor. 

  

Presentation av ansvarigt leg personal, ssk, at och sg/ ft och dess 

placering 

  

 

 

 

Om du som uppgiftsmottagaren anser att du inte har tillräckliga kunskaper och 

erfarenheter för uppgiften ska detta i första hand tas med enhetschef för att möjliggöra att 

du erhåller den kunskap och erfarenhet som fodras alternativt att avsäga dig från att 

utföra delegering insatser. 

 


