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Delegeringsförfarande och ansvar för enhetschefer 
och leg. Personal 

 

1. Anmälan till delegeringsutbildning 

    Enhetschef: 

Enhetschefen ansvarar för att anmäla personal till delegeringsutbildning och att 

informera personalen om tid och plats för utbildningen. 

 

- Anmälningslistor finns på gem.soc/delegering 

Ange: Namn och personnummer. Enhetschefens namn bör även framgå vid 

behov av kontakt. 

Antal rader i dokumentet för anmälan = antal platser på utbildningen. 

- Lokal anges per utbildningstillfälle på det Exceldokument där personalen 

bokas in för utbildning. Enhetschefen ansvarar för att förmedla informationen 

till berörd personal. 

- I Exceldokumentet finns en flik med information som kan skrivas ut och 

lämnas till omvårdnadspersonalen i samband med att de bokats för en 

utbildning. 

 

 

2. Utbildning genomförs 

Sjuksköterska Åsa Grenabo 

Sjuksköterska Åsa Grenabo ansvarar för att alla som medverkar skriver på att 

de deltagit vid utbildningen, hur lång tid utbildningen tagit och att efter 

utbildningen skicka ett exemplar av påskrivet dokument till berörd EC och sätta 

ett exemplar i pärmen för delegeringsutbildning. 

Om anmäld personal inte deltar vid utbildningen meddelar sjuksköterska aktuell 

enhetschef. 

Efter utbildningen lämnas intyg till deltagarna om genomförd utbildning. 

- Som närvarolistan för påskrift används det anmälningsunderlag som finns 

som Exceldokument under gem.soc/delegering. 
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- Som stöd för den som håller i utbildningen finns en iordningställd pärm 

”Delegeringsutbildning” med allt underlag. 

 

 

Utbildningen omfattar: 

 

Del 1 – Delegeringsutbildning, ”vad innebär en delegering” 

Del 2 – Delegeringsutbildning läkemedelshantering 

Del 3 – Delegeringsutbildning insulinbehandlad diabetes 

 

Preliminär tidsåtgång för alla tre delarna är 3 h ink. paus. 

 

 

3. Anmälan till kunskapstest 

Enhetschefen 

Enhetschefen i samråd med ssk/dsk beslutar om vilka personer som är aktuella 

för kunskapstestet. 

Enhetschef ansvarar för att anmäla personal till kunskapstest och att informera 

personalen om tid och plats för testet. 

- Anmälningslistor finns på gem.se/delegering 

- Lokal för kunskapstest se anmälningslistan under gemensam soc. 

Enhetschef ansvarar för att förmedla informationen till berörd personal. 

- Även annan plats kan bli aktuell om det handlar om enstaka kunskapstest, 

ssk/dsk meddelar då plats. 

 

4. Kunskapstest 

Kunskapstestet sker 1-3 veckor efter genomförd utbildning. 

Det finns två olika test 

- Allmän läkemedelshantering 

- Diabetes/insulin 
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Sjuksköterska:  

Ssk eller av ssk utsedd peson ansvarar för att kunskapstestet genomförs regelrätt. 

All personal får ett eget lösenord till testet i samband med att det ska genomföras. 

Lösenordet används efter testet för att identifiera varje persons svar. 

Länk till test utan insulin: 

http://estracer.se/public/LogIn/PasswordLogin/?pid=b09cbd35-1482-49a2-9d72-

0942d2861153  

 

Länk till test med insulin: 

http://estracer.se/public/LogIn/PasswordLogin/?pid=9a4aa6a1-cbbf-4a2f-b609-

ba5181bf2cba  

 

- Allmän läkemedelshantering 

- Diabetes/insulin 

- Skriv upp i lösenordslistan vilken person som fått vilket lösenord  

Ex Nr1 – Stina Andersson 900101-1111 

- Om lösenordet inte fungerar lämna ut ett nytt och markera på listan att det ej 

fungerar. 

- Som stöd för den person som ansvarar för genomförandet av kunskapstest 

finns en särskild pärm sammansatt med det material som kan behövas. 

Pärmen innehåller lösenord för testen och förvaras därför inlåst på ssk-

enheten. 

Medicinskt ansvarig sjuksköterska: 

Testresultaten sparas ned på gem.soc/delegering/testresultat 

 

5. Skriftlig personlig delegering 

Behovet och lämpligheten av delegering i det enskilda fallet kräver alltid en 

professionell bedömning. För detta svarar den yrkesutövare som är ålagd 

arbetsuppgiften. 

Sjuksköterska:  

Sjuksköterskan ska bedöma om en person har reell kompetens för att utföra en 

åtgärd. Som stöd i sin bedömning har ssk testresultatet från kunskapstestet. 

http://estracer.se/public/LogIn/PasswordLogin/?pid=b09cbd35-1482-49a2-9d72-0942d2861153
http://estracer.se/public/LogIn/PasswordLogin/?pid=b09cbd35-1482-49a2-9d72-0942d2861153
http://estracer.se/public/LogIn/PasswordLogin/?pid=9a4aa6a1-cbbf-4a2f-b609-ba5181bf2cba
http://estracer.se/public/LogIn/PasswordLogin/?pid=9a4aa6a1-cbbf-4a2f-b609-ba5181bf2cba
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Delegering ges i första hans per enhet, men kan även ges per 

avdelning/våning/område eller per patient. 

Delegering får som längst skrivas för ett år. 

Delegeringarna ska skrivas i Treserva, 

- Medarbetarnas testresultat skickas löpande tillbaka via e-post till Medicinskt 

ansvarig sjuksköterska, i form av separata pdf-filer med varje medarbetares 

svarsformulär. Testresultaten sparas ned på gem.soc/delegering/testresultat 

- Testet avkodas med hjälp av lösenordslistan 

- Ssk/dsk gör en bedömning av kunskaperna hos varje person och följer upp 

testresultat individuellt i samband med delegering. 

- Ssk/dsk skriver ut de enskilda resultaten och sparar dem tillsammans med 

påskrivet delegeringsunderlag, utskrivet från Treserva. Denna dokumentation 

är ssk/dsk:s dokumentation av att man förvissat sig om att mottagaren av 

delegering har tillräcklig kunskap för uppgiften. 

 

Upprättad: 2014-02-20 

Reviderad: 2017-05-22 

Reviderad: 2018-02-23 

 

Forozan Magouli 

Medicinskt ansvarig sjuksköterska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sida 5 (5) 

 
 

 

 

  


