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Bakgrund 

Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) ska hälso- och sjukvårdsverksamhet 

bedrivas så att kraven på en god vård uppfylls varav god och säker vård skall ges i 

den kommunala hälso- och sjukvården. Enligt 6 kap. patientsäkerhetslag 

(2010:659) är hälso- och sjukvårdspersonal skyldiga att bidra till en hög 

patientsäkerhet samt att utföra sitt arbete i överensstämmelse med vetenskap och 

beprövad erfarenhet. Patient ska ges sakkunnig och omsorgsfull hälso- och 

sjukvård. 

Den som tillhör hälso- och sjukvårdspersonal överlåta en arbetsuppgift till en 

annan person, endast då detta är förenligt med kravet på en god och säker vård. 

Den som överlåter en arbetsuppgift till någon annan svarar för att denne har 

förutsättningar att fullgöra uppgiften enligt 6 kap. patientsäkerhetslagen (2010:659) 

Där det bedrivs hälso- och sjukvårdsverksamhet ska det finnas den personal, de 

lokaler och den utrustning som behövs för att god vård ska kunna ges (HSL 

2017:30 5 kap. 4§)  

För att kunna möta de krav som ställs på den kommunala hälso- och sjukvården 

behövs inom Socialförvaltningens verksamhet säkerställa att all 

omvårdnadspersonal inom Tibro kommun oavsett utbildning erhåller den 

kompetens som krävs för att upprätthålla god och säker vård. 

Syfte 

Säkerställa att personal inom vård och omsorg oavsett utbildning har en god 

grundkompetens inför e.v delegering inom vård och omsorg samt att se till att 

processen inför ev. delegering är tydlig och säkerställd. 

Definitioner 

Formell kompetens  

Legitimation för yrket eller godkänd högskoleutbildning som leder till yrkesexamen 

enligt särskild examensbeskrivning. Utöver sådan utbildning kan för vissa 

arbetsuppgifter formell kompetens förvärvas genom för yrket fastställd 

specialistutbildning eller genom särskilda kurser inom yrket (SOSFS 1997:14) 

Reell kompetens  

Uppgiftsmottagaren ska vara reellt kompetent för den aktuella uppgiften. Hen ska 

genom erfarenhet i sin praktiska yrkesverksamhet eller genom fortbildning ha visat 
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sig ha blivit reellt kompetent för den uppgift som avses att delegeras (SOSFS 

1997:14) 

Delegering  

Med delegering avses att någon som tillhör hälso- och sjukvårdspersonal och som 

är formellt kompetent för en medicinsk uppgift överlåter denna till en annan person 

som saknar formell kompetens för uppgiften. Varje delegeringsbeslut ska 

dokumenteras (SOSFS 1997:14) 

Delegering över organisations- och vårdgivargränser 

Delegeringar kan ske oberoende av om den som delegerar och den som mottar 

arbetsuppgiften tillhör samma organisatoriska område eller inte, till exempel 

kommun - privat utförare. Förutsättningen för en sådan delegering är emellertid att 

mottagaren av uppgiften har sin arbetslednings tillåtelse att utföra arbetsuppgiften. 

Den som avser att delegera måste därav först kontakta verksamhetschef inom den 

privata vårdgivaren för att samråda detta. 

MAS ska informeras om delegeringar mellan huvudmän 
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Process inför ev. delegering 

Ett delegeringsbeslut får inte göras slentrianmässigt, ett behov måste finnas. Med 

hänsyn till kraven på vård av 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 åtar sig arbetsuppgiften.  

Under delegeringsprocessen, är det viktigt att säkerställa att den person som e.v 

ska ta emot delegering är lämplig för uppgiften och väl förberedd. Detta är 

enhetschefens ansvar.  

Innan påbörjan av delegeringsprocessen är det viktigt att säkerställa att den 

personal som ska ta emot delegering är lämplig för uppgiften. Denna bedömning 

utförs först av ansvarig enhetschef. Beslutet för delegering tas av ansvarig 

legitimerad personal som inför varje uppgift som ev. behöver delegeras utför en 

riskbedömning. 

Inom privat utförare där riskbedömning och beslut om att hälso- och 

sjukvårdsåtgärden kan utföras av vård- och omsorgspersonal ska Sjuksköterska ta 

kontakt med verksamhetsansvarig avseende behov resurser och kunskap för att 

säkerställa att åtgärden kan genomföras på ett säkert sätt. 

Det krävs goda förutsättningar för att kunna vara lämplig för delegering.   

Dessa förutsättningar är 

➢ erfarenhet,  

➢ kunskap  

➢ och förståelsen för att det är en ansvarsfull och viktig arbetsuppgift man 

erhåller som delegerad hälso- och sjukvårdspersonal.  

Delgeringprocess möjliggör lämplighet för delegering genom att den utförs med 

aktiv närvarande i det webbaserade utbildningarna och avslutas med godkända 

test, så även ett aktivt deltagande och mottagande av information i samband med 

delegeringsamtalet med ansvarig leg personal. Dessa tillsammans ligger till grund 

att våra patienter skall få en säker och god vård. 
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Brevidgång med checklista  

Erfarenhet  

Personen som ev. ska erhålla delegering ska ha gått bredvid på den enhet där 

hen ska arbeta, för vikarier anstår den enhet som personen planeras att påbörja 

sin vikariatsanställning. Under introduktionen ska personen ta del av 

läkemedelshanteringen och se hur det praktiskt fungerar utifrån lagstöd och 

verksamhetens rutiner.  

Checklista ”Läkemedelshantering Checklista personal inom vård och omsorg 

introduktion inför delegering” användas aktivt under introduktionen och arbetas 

igenom och fyllas i tillsammans med kollega /handledare som ansvarar för 

introduktionen. 

Person skall även presenteras för kommande ansvarig delegerande ssk, så även 

visa lokal där ssk kan nås.  

Ansvarig arbetsterapeut och fysioterapeut och Rehabslokaler presenteras likaså. 

Läkemedelshantering utbildning och test  

Kunskap 

Inför ev. delegering skall personal genomföra punkt 1–3.  

Nyanställd personal med tidigare erfarenhet och som anhållit delegering inom 

annan kommun skall 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%   

 

1.Webbutbildning ”Jobba säkert med läkemedel”, 

Enhetschefen skapar förutsättningar för aktuell personal att kunna utföra 

webbutbildningen på arbetsplatsen för att säkerställa att samtliga delmoment i 

utbildning utförs. 
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Frekvens: Skall genomföras vid behov dock minst en gång/år. Utbildningen tar 

ca 2 timmar 

Lokal:  Lokal på arbetsplatsen 

Ansvar: Enhetschef och aktuell personal  

Diplom: Utskrift av godkänt diplom för ”Jobba säkert med läkemedel” 

överlämnas för respektive enhetschef. Kopia till personal. Sparas i 

Winlas. 

 

2. Webbaserad delegeringsutbildning ”Grundutbildning i 

läkemedelshantering” 

Genomförande och ansvar för utbildning  

• Enhetschef fyller i excelfil / anmälningsdokument ”Deltagare webbutbildning 
Tibro kommun ”med förnamn, efternamn och mejladress på de som ska 
utföra utbildningen. Denna ligger under Mapp: Delegering 2022 (aktuellt år) 
  

• Verksamhetsresurs SSK enheten mejlar ifylld excelfil till 
utbildningar@apoteket.se. Gärna minst 10–15 deltagare vid varje 
beställning. Enhetschef måste anmäla senast 15:e varje månad. 

 
• Verksamhetsresurs anges i excelfilen om att ha ”personalöversikt” dvs 

namn och mejladress för att följa vilka som gjort webbutbildningen och 
därefter föra in godkända till apotekets kunskapstest. 
 

• Deltagaren får ett ”Välkomstmejl” från Apoteket och loggar in inom 14 dagar 
och har därefter tillgång till utbildningen under 1 månad.  
 

• Enhetschef planerar in tid för detta så att detta utförs inom tiden för att ha 
möjlighet att utföra nästkommande test (så även att varje utbildning kostar 
345 kr och test kostar 50 kr!)  

 
• Deltagaren skriver ut diplom när utbildningen är godkänd.  

 

Samtliga dokument finns:  

T:\TibroSoc\SocGemensam\DelegeringUtbAnmälan. 

Frekvens: Utbildningen planeras att genomförs minst en gång varje månad och 

efter behov så som inför semesterperioden kan utbildningen 

planeras in flera gånger under månaden (observera att sista veckan 

mailto:utbildning@apoteket.se
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som delegeringsutbildningen hålls är veckan innan 

midsommarveckan, V.25 därefter är det inte möjligt att genomföra 

delegeringsutbildning detta utifrån att ssk skall ha möjlighet att 

delegera innan semesterperioden startar.) 

Tid:    ca 3 Tim 

Lokal: Utförs i hemmet eller på arbetsplats efter överenskommelse med 

enhetschef 

Ansvarig: Enhetschef och aktuell personal 

Diplom  Utskrift av godkänt diplom för ”Grundutbildning i 

läkemedelshantering ” överlämnas till respektive enhetschef, kopia 

till personal. Sparas i Winlas.  

3.Webb Läkemedelshantering test Apoteket 

Skall alltid genomföras inför delegering  

Enhetschefen planerar in aktuell personal att kunna utföra kunskapstestet på 

bestämt datum se dokument och förmedlar tid och lokal till sin medarbetare  

Frekvens:  Varje månad och vid behov  

Tid:   Provskrivningen tar 1 timmar 

Lokal:  Se anmälan 

Ansvar: Verksamhetsresurs 

Resultat: G eller IG fylls i förmedlas av verksamhetsresurs via 

anmälningsdokument till enhetschef. 

Godkänt test:  Skickas av verksamhetsansvarig till ansvarig sjuksköterska för    

delegering vid efterfrågan 

 

 

Ansvar - Delegeringsprocesskarta 

Personal inom vård och omsorg 

• Brevidgång och genomför Checklista delegering  

• Genomför och erhåller diplom godkänd Webbutbildning ”jobba säkert med 

läkemedel”  
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• Genomför och erhåller diplom godkänd webbutbildning ”grundutbildning 

läkemedelshantering”!  

• Utför Delegeringstest efter att fått godkänt / diplom utförd grundutbildning 

läkemedelshantering 

• Efter godkänt resultat på delegeringstest hålls delgeringsamtal med 

ansvarig sjuksköterska på den enhet som personal skall arbeta  

• Personal bedöms av ssk om hen kan erhålla delegering för 

läkemedelshantering 

• Signerar delegeringsbeslut 

• Kontakt med enhetschef för att överlämna beslut av delegering  

• Ansvarar för att utföra webbutbildning efter 11 månader inför uppföljning 

och ev förlänga delegering  

• Uppföljning delgeringsamtal med Sjuksköterska, visar godkänt diplom.  

• Signerar förnyad delegering, därefter överlämnar, informera enhetschef om 

fortsatt delegering   

Enhetschef  

Enhetschef lämnar information om delegeringsprocessen och utför nedanstående 

beskrivet.  Material enligt nedan lämnas  

• Utbildningsmaterial inför delegeringsutbildning: Utbildningshäfte inför 

läkemedelshantering (finns på inredan under socialförvaltningen / 

utbildningar) 

• Läkemedelshantering checklista introduktion inför delegering 

Planerar in tid för personal så att hen kunna utföra den webbaserade utbildningen 

som delegeringsförberedande utbildning på svenskt demenscentrum ”Jobba 

säkert med läkemedel” (För att göra webbutbildningen krävs att personalen som 

ska få delegering skapar ett användarkonto på svenskt demenscentrums 

webbsida http://moodle.demenscentrum.se/moodle/login/index.php.)  Det tar ca 

två timmar att utföra webbutbildningen. 

Enhetschef har uppföljning med personal efter webbutbildning och brevidgång. I 

samband med detta ska Checklista inför delegeringsutbildning och diplomet från 

webbutbildningen lämnas till ansvarig enhetschef, i pappersform eller digitalt.   

Om webbutbildningen är utförd med godkänt resultat och Checklistan inför 

delegeringsutbildning är genomförd kryssas detta som utförd i excelfil ”anmälan 

delgeringsprocess” av enhetschef.   

http://moodle.demenscentrum.se/moodle/login/index.php
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Anmälan delgeringsprocess med samtliga steg inför delegering och 

delegeringsutbildning anmälan finns på 

T:\TibroSoc\SocGemensam\DelegeringUtbAnmälan  

Om personal anser sig ha bildat sig tillräcklig erfarenhet gällande 

läkemedelshantering och anser sig kunna ta emot ansvar att utföra delegerande 

hälso-sjukvårdsinsatser och om enhetschef bedömer utifrån detta att 

förberedelserna är tillräckliga kan nästa steg tas i delegeringsprocessen genom att 

anmäla personalen till webbutbildningen ”Grundutbildning läkemedelshantering”  

Genomförande av anmälan Se ovan 2. Webbaserad delegeringsutbildning 

”Grundutbildning i läkemedelshantering. 

Vid godkänd utbildning - Inför Anmälan till kunskapstest - Enhetschef informera 

personalen om tid och plats för testet. Viktigt att överlämna inloggningsuppgifter. 

Det finns två olika test - Allmän läkemedelshantering - Diabetes/insulin 

Testresultat meddelas genom att det förs in i anmälningsdokumentet av 

verksamhetsresurs varav enhetschef kan följa upp om omvpersonal är godkänd 

eller inte godkänd. 

Enhetschef säkerställer att behörighet finns för personal i verksamhetssystemet 

Treserva, detta krävs för att hen elektroniskt ska kunna acceptera de delegerade 

uppgifterna. 

Enhetschef sänder därefter ett meddelande i Treserva till delegerande 

sjuksköterska på gällande enhet om en mötesförfrågan för delegeringssamtal, 

frånsett att personal har ett godkänt resultat på allmän läkemedelshantering  

Mailet skall innehålla: Namn, personnummer och telefonnummer 

Sjuksköterska  

Sjuksköterska efterfrågar kopia av testresultat från i första hand 

verksamhetsresurs.  MAS har även tillgång till testresultaten. 

Sjuksköterskan kontaktar (via meddelande i treserva / via telefonsamtal) 

vederbörande personal för att boka in tid gällande delegeringssamtal. Om 

sjuksköterskan inte får tag på vederbörande via telefon, lämnar ssk meddelande 

(namn och telefonnummer) och önskar att bli uppringd för att boka tid för 

delegering, alternativt skriver meddelande i Treserva. Det är då den delegeras 

ansvarar att ringa upp ssk som lämnat meddelande. 

Sjuksköterska utför teoretisk och praktisk genomgång med personal vid 

delegeringssamtalet på arbetsplatsen detta för att ge om så behövs specifik 

information och för att kunna bedöma om delegering ska skriva. Delegerande 
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sjuksköterska ska då även se att personalen utför alla uppgifter korrekt. Detta kan 

ske genom att sjuksköterska är med personalen i samband med 

läkemedelshantering eller använder sig av ”utbildningsmaterial” så som dosett etc. 

på arbetsplatsen. Sjuksköterskan kan med fördel använda (Checklista delegering 

Leg personal sjuksköterska) 

Sjuksköterskan ger i samband med delegeringssamtalet information om den lokala 

läkemedelsrutinen där bl.a. nyckel/ kod hantering beskrivs till läkemedelsskåp. (–

lokala rutiner under framställning inom verksamheten) 

Sjuksköterska informerar personalen som fått sin delegering att direkt gå in i 

Treserva och acceptera sin delegering. Delegeringen gäller inte förrän den är 

accepterad av personalen i Treserva. 

Personal inom vård och omsorg  

Enhetschef  

Personal överlämnar kopia av accepterad och beviljad delegering, till enhetschef 

för att Enhetschef i sin tur ska kunna överlämna information till planerare 

(hemvård) 

Efter delegeringsbeslut  

Sjuksköterska  

Delegerande sjuksköterska ansvarar för och bedömer hur länge delegeringen ska 

gälla och därmed när uppföljning ska ske. Uppföljning bör ske inom det närmaste 

för att stämma av hur det går.  

Sjuksköterska ska kontinuerligt och vid behov följa upp delegeringen och kan om 

den delegerade arbetsuppgiften inte utförs på ett patientsäkert sätt återkalla 

delegeringen med omedelbar verkan. Detta meddelas i så fall till enhetschef så att 

aktuell personal inte blir bokad att utföra delegerade uppgiften 

Enhetschef 

Enhetschef ansvarar för att kontakta sjuksköterska om det uppmärksammats att 

den delegerade arbetsuppgiften inte utförs på ett patientsäkert sätt 

Delegerad personal  

Personal ska alltid kontakta sjuksköterskan när det uppstår frågor gällande 

läkemedelshantering och vid övriga frågor som berör den enskilde som är inom 
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hälso-sjukvårdsansvar. Så även när personal ej anser kunna utföra det insatser 

som är delegerade 

Möjliga avsteg från delegeringsprocess 

Kortare uppehåll från vård och omsorgsarbete 

 
Personal som varit tjänstlediga, föräldralediga, eller liknande och har en tidigare 
godkänd delegering inom en treårsperiod, kan göra nr 1 webbutbildningen och 
därefter ha delegeringssamtal med sjuksköterska.  
 

Muntlig och praktisk genomgång på enhet 
 
Undantag är endast tillåtet inom personliga assistansärenden där det inte alltid är 
möjligt att genomföra samtliga steg efter efterfrågan av delegerad personal varav 
ansvarig sjuksköterska får utföra och bedöma om omsorgspersonal kan delegeras 
innan samtliga steg är utförda i delegeringsprocessen. Ansvarig sjuksköterska ska 
endast delegera det nödvändigaste som tex administrera läkemedel från apodos 
och riskbedömning skall utföras för att säkerställa patientsäkerheten. 
 
 

Om ej godkänt resultat på kunskapstestet  

Enhetschef ansvarar för fortsatt handledning på arbetsplatsen, viktig med dialog 
med omvårdnadspersonal vad som brister.  
Beroende på kunskapsbristens karaktär vidtas åtgärder, som till exempel mer 
introduktion, inhämta mer kunskap om läkemedelshantering.   
Lämna ut test är inte tillåtet och SSK behöver inte gå igenom test som ej är 
godkänt, detta kan med fördel utföras vid nytt genomgånget godkänt test då 
personal är inplanerad för bedömning om delegering kan ges. 
Ej godkänt resultat är en indikation på att tillräcklig kunskap inte finns varav det 
behövs mer kunskap, ta del av utbildningsmaterial  
 
 

Om omvårdnadspersonal ej erhåller delegering trots godkänt 
kunskapstest 
 
SSK bedömning gällande delegering väger tyngst. Viktigt med en dialog mellan 
enhetschef och ansvarig ssk gällande om och när det kan vara aktuellt för att boka 
in ett nytt delegeringsmöte.  
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Återkalla delegering 

En delegering ska återkallas om delegeringen inte är förenlig med god och säker 
vård. Det kan vara en omedelbar händelse, inrapporterad händelse eller en 
misstanke om patientsäkerhetsbrister som ligger till grund för att återkalla 
delegering. Enhetschef kan också tidigare ha haft medvetandegörande samtal 
med personal  
Det är den delegerande sjuksköterskans ansvar att återkalla delegeringen. Kan 
också vara återkallande av delar av delegerade uppgifter. Om denne ej är i tjänst 
är det tjänstgörande sjuksköterskas ansvar att återkalla delegeringen.  
Personalen, enhetschef och MAS ska informeras och delegeringen återkallas i 
Treserva. 
Vid tveksamheter kontaktas MAS för rådgivning. MAS kan också återkalla ett 
delegeringsbeslut. 
Om ett delegeringsbeslut återkallas behöver åtgärder vidtas inför eventuell ny 
delegering. Frågor för ansvarig enhetschef att ta ställning till tillsammans med 
ansvarig sjuksköterska och MAS kan vara om personalen ska ha delegering igen 
och vilka insatser som då behövs, till exempel göra om webbutbildning eller gå 
utbildning Inför läkemedelsdelegering. 
 

Insulindelegering 

Delegering för att ge insulin är ett separat moment och kräver att personalen har 
en vårdutbildning, är undersköterska.  
Godkänd webbutbildning via demenscentrum, genomförd utbildning med aktiv 
närvaro inför insulindelegering och godkänt kunskapstest är ett krav för att gå 
vidare tillsammans med sjuksköterska och för att praktiskt gå igenom 
arbetsuppgiften hos patient. Delegeringen ges av den sjuksköterska som går 
igenom och godkänner de praktiska momenten. Det är också delegerande 
sjuksköterska som går igenom genomfört kunskapstest tillsammans med 
personalen. 
Anmälan till utbildning, hantering av kunskapstest och återkoppling till enhetschef 
följer samma process som för läkemedel. 
Utbildningsmaterial finns på Inredan /utbildningar - Del 3 Delegeringsutbildning 
Insulinbehandling 

Diabetes och insulindelegeringsutbildning och test  

Inför ev. delegering för hantering av åtgärder rörande diabetes och 

insulinadministrering skall omvårdnadspersonal genomföra punkt 1–3.  

Nyanställd omvårdnadspersonal med tidigare erfarenhet och som anhållit 

delegering inom annan kommun skall genomgå samma steg.  
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Vid uppföljning, och ev. förlängning av delegering ska nr 1 återupprepas vid varje 

aktuellt tillfälle. 

1. Webbutbildningen ” Jobba säkert med läkemedel” / delkursen om diabetes   

och insulin med godkänt resultat 80%. 

2. Genomgående delegeringsutbildning med aktivt närvarande. 

3. Godkänt resultat av Läkemedelshantering insulin del test Apoteket Godkänt 

= 90%   

 

1.Webbutbildning ”Jobba säkert med läkemedel” /delkursen om 

Diabetes och insulin 

Enhetschefen skapar förutsättningar för aktuell personal att kunna utföra 

webbutbildningen antingen i det egna hemmet eller på arbetsplatsen. 

Frekvens: Skall genomföras vid behov dock minst en gång/år. Utbildningen tar 

ca 1 timma 

Lokal:  I det egna hemmet eller på arbetsplatsen 

Ansvar: Personligt ansvar 

Diplom: Utskrift av godkänt diplom för ”Jobba säkert med läkemedel 

/delkursen om diabetes och insulin” visas för respektive enhetschef 

och lämnas till leg. Personal 

 

2.Lokal Utbildning Läkemedelshantering / Diabetes insulindel   

Enhetschef anmäler via anmälningsdokument: 

T:\TibroSoc\SocGemensam\DelegeringUtbAnmälan 

Frekvens: Utbildningen genomförs varannan månad.  

Inför semesterperioden är utbildningen inplanerad flera ggr per 

vecka (observera att sista veckan som delegeringsutbildningen hålls 

är veckan innan midsommarveckan, därefter är det inte möjligt att 

genomföra delegeringsutbildning) 

Tid:    2–3 Tim 

Lokal:  Se anmälningsdokument 

Ansvarig: Utsedd sjuksköterska  
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Intyg om närvaro:  fylls i på anmälningsdokument av utsedd sjuksköterska 

3.Webb Läkemedelshantering Diabetes insulin del test Apoteket 

Skall alltid genomföras inför delegering  

Enhetschefen skapar förutsättningar för aktuell personal att kunna utföra 

webbutbildningen och anmäler via: 

T:\TibroSoc\SocGemensam\DelegeringUtbAnmälan 

Frekvens:  Varannan månad. 

Inför semesterperiod 2–3 tillfällen under varje vecka från Maj fram till 

sista veckan innan midsommarveckan, se ovan   

Tid:   Provskrivningen tar 1 timmar 

Lokal:  Se anmälan 

Ansvar: Verksamhetsresurs 

Resultat: G eller IG fylls i, förmedlas av verksamhetsresurs via 

anmälningsdokument till enhetschef. 

Godkänt test: Skickas av verksamhetsansvarig till ansvarig sjuksköterska för 

delegering vid efterfrågan 

Delegering för mer avancerade medicinska insatser  

Delegering eller hantering av insatser som bedöms vara avancerade och högre 
risk mot patientsäkerheten skall innan delegering först samrådas med MAS. 
Dessa ska enbart vara personliga ställda, dvs detta kan inte ges över en enhet 
utan enbart på en vårdtagare för varje delegering. 
 
(Se Checklista delegering Leg personal sjuksköterska) 

Styrdokument för delegering 

https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-
dokument/artikelkatalog/foreskrifter-och-allmanna-rad/1997-10-14.pdf  
 
https://www.vardhandboken.se/arbetssatt-och-ansvar/ansvar-och-
regelverk/delegering-och-ansvar/oversikt/ 

https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/foreskrifter-och-allmanna-rad/1997-10-14.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/foreskrifter-och-allmanna-rad/1997-10-14.pdf
https://www.vardhandboken.se/arbetssatt-och-ansvar/ansvar-och-regelverk/delegering-och-ansvar/oversikt/
https://www.vardhandboken.se/arbetssatt-och-ansvar/ansvar-och-regelverk/delegering-och-ansvar/oversikt/

