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Delegeringsförfarande
1. Utbildning 

- Allmänt om delegering
- Läkemedelshantering
- Diabetes och insulin

2. Kunskapstest
- Allmän läkemedelshantering
- Diabetes/insulin
- Plats Gruvan eller av ssk/dsk annan anvisad plats 

3. Skriftlig personlig delegering
- Ges i första hand av omvårdnadsansvarig ssk/dsk
- En delegering per enhet/område, kan även begränsas till 
avdelning/våning/patient



Vad är en delegering?

En legitimerad sjuksköterska, arbetsterapeut eller 
fysioterapeut får överlåta åt en annan person att utföra en 
hälso- och sjukvårdsinsats, tex. Överlämnande av läkemedel
Förutsättning för delegering är att en god och säker vård kan 
garanteras.
Delegering bör ske restriktivt och efter säkerställande av den 
aktuella personens kompetens, erfarenhet, noggrannhet, 
omdöme och lämplighet i övrigt
Delegering ska vara skriftlig, personlig och tidsbestämd
Regelbundet omprövas
Delegering ska följa fastställda Riktlinjer för delegering av 
hälso- och sjukvårdsuppgifter

http://intranet.tibro.se/Socialtjanst/Riktlinjer_policies/HSL/Delege
ring/



Varför delegeras vissa uppgifter?

Helhetsperspektiv

Personalkontinuitet

Delegering ska inte ersätta leg. personal



Exempel på delegerade uppgifter

Delegeras av sjuksköterska till omvårdnadspersonal:
Överlämnande av läkemedel
Såromläggning

Delegeras av fysioterapeut och arbetsterapeut till 
omvårdnadspersonal:

TENS behandling
Behandling med värme och kyla
Kontrakturprofylax
Ortosbehandling
Träning

Alla som utför hälso- och sjukvårdsuppgifter av olika slag lyder under 
hälso- och sjukvårdslagen. Det innebär att du ställs till ansvar för de 
uppgifter du gör.



Du som tar emot delegering

Reell kompetens

Alltid personlig

Kan inte överlåtas på annan personal ”ej vidaredelegera”

Tidsbegränsad – kan återkallas



Formell – Reell kompetens

Formell kompetens
En person som tillhör hälso- och sjukvårdspersonal och som 
genom utbildning fått formell kunskap. Inom kommunen är det 
följande yrkeskategorier
- Sjuksköterska
- Arbetsterapeut
- Fysioterapeut

Reell kompetens
En person som genom teori och praktik har lärt sig hur uppgiften 
ska utföras och klarar av att utföra uppgiften. Inom kommunen är 
det t.ex. undersköterska, omvårdnadspersonal.



Regelverk

Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763)

Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659)

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 
1997:14) om delegering av arbetsuppgifter inom hälso-
och sjukvård

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 
2009:6) om bedömning av om en hälso- och 
sjukvårdsuppgift kan utföras som egenvård

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 
2000:1) om läkemedelshantering i hälso- och sjukvård



Ordinationsprocessen och delegering

När ett behov av hälso- och sjukvårdsinsatser uppstår eller 
förändras gör legitimerad personal en bedömning som kan 
resultera i en åtgärd. Åtgärden dokumenteras som en ordination 
där det framgår vad som ska utföras och i vilken omfattning.

I de fall patienten inte kan utföra åtgärden som egenvård utförs 
hälso- och sjukvårdsuppgiften av den legitimerade personalen 
själv eller lämnas över till omvårdnadspersonal. I vissa fall måste 
uppgiften också delegeras.

Behovet och lämpligheten av delegering i det enskilda fallet 
kräver alltid en professionell bedömning. För detta svarar den 
yrkesutövare som är ålagd arbetsuppgiften.



Behov

uppstår/förändras

Bedömning görs

Ordination

av hälso- och 
sjukvårdsåtgärde

A

Åtgärd som utförs av 
omvårdnads-personal 

utan delegering

B

Åtgärd som utförs av 
omvårdnadspersonal 

efter delegering

C

Åtgärd som utförs av 
leg. personal

Egenvård

Refererat dokument: Riktlinjen för delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter i 

Skaraborgs kommuner.

http://intranet.tibro.se/Socialtjanst/Riktlinjer_policies/HSL/Delegering/



Egenvård

Hälso- och sjukvårdsåtgärd som legitimerad 
yrkesutövare bedömt att patienten själv kan utföra eller 
ansvara för.

Om läkemedelshanteringen är bedömd som egenvård 
men den enskilde är i behov av praktisk 
hjälp/handräckning kan patienten ansöka om bistånd 
enligt socialtjänstlagen.



Tack!


