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Denna handbok beskriver tillvägagångssättet när man som legitimerad personal ska 
skriva en delegering till omvårdnadspersonal via IT-stödet Treserva. 

Handboken är ett komplement till Riktlinjen för delegering av hälso- och 
sjukvårdsuppgifter i Tibro kommun.  

 

Förutsättningar för delegering av hälso- och 
sjukvårdsuppgifter  

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.  

För att upprätthålla patientsäkerheten ska delegering av arbetsuppgifter inte ske 
slentrianmässigt.  

 

• För att säkerställa att vi upprätthåller en god och säker vård bör i första hand den 
ssk/dsk som är omvårdnadsansvarig delegera uppgifter till omvårdnadspersonal. 
Det är också denna ssk/dsk som är ansvarig för bl.a. läkemedelsrutinerna på 
enheten. Motsvarande gäller för uppgifter som delegeras av arbetsterapeut resp. 
fysioterapeut.    

• Mottagaren av delegering ska ha möjlighet att i sitt arbete regelbundet utföra 
uppgifterna för att upprätthålla kunskapen för uppgiften 
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• Omvårdnadspersonal som arbetar på flera enheter kan också delegeras på flera 
enheter. Men för att säkerställa att reell kunskap för uppgiften finns ska 
uppgifterna delegeras per patient, avdelning eller enhet, vilket beslutas av 
delegatören  

• För att delegeringen ska vara gällande ska den finnas utskriven och påskriven av 
både delegatör och mottagare av delegering. Påskriven delegering ska förvaras 
hos leg. Personal. 

• Mottagaren av delegering ska finnas upplagd i Treserva som användare med 
personnummer. Enhetchefen ansvarar för att lägga upp användare i Treserva med 
undantag för personal anställda av privata utförare. Annika Åhberg ansvarar för att 
lägga upp personal från privata utförare i Treserva efter att det begärts av leg. 
personal. Namn och personnummer ska då lämnas. 
 
 

Det är inte förenligt med God och Säker vård att de legera uppgifter att gälla 
generellt inom hela vård- och omsorgsverksamheten i  Tibro kommun!  

 
 
Tidsperiod : 

• Personal som har en tillsvidareanställning kan delegeras för upp till ett år. Vid 
första delegeringstillfället bör tidsperioden dock vara kortare för att både ge 
delegatören och mottagaren av delegering möjlighet till uppföljning av delegerade 
arbetsuppgifter 

• En vikarie får delegeras för den tidsperiod som vikariatet sträckers i över, dock 
som längst 1 år 

• En delegering får inte skrivas för en tidsperiod som sträcker sig längre fram i tiden 
än vad delegatörens tjänst gör. 

 

Förutsättningar vid delegering av läkemedelshanteri ng 

Förutom det som anges i ovanstående avsnitt om delegering av hälso- och 
sjukvårdsuppgifter är följande förutsättningar också ett krav för att läkemedelshantering 
ska få delegeras. 

• Mottagare av delegering ska ha genomfört delegeringsutbildning under det 
senaste året 

• Mottagare av delegering ska ha genomfört kunskapstest för läkemedelshantering 
och om delegering av insulin är aktuellt så ska kunskapstestet innehålla frågor och 
svar kring insulin 



Sida 4 (25)

 

 

• Resultatet från genomfört kunskapstest visar personens kunskap och förståelse 
för att utföra uppgifter kring läkemedelshantering 

• Delegeringen SKA skrivas i Treserva 

 

Omvårdnadspersonal – mottagare av delegering 

Under våren 2014 har Socialtjänsten övergått till nya rutiner kring delegering av hälso- 
och sjukvårdsuppgifter. 

Delegeringen skrivs i Treserva, även för personal s om är anställda av annan än 
Tibro kommun. 

Omvårdnadspersonal kan se alla delegerade uppgifter via skrivbordet i genomförande 
webb förutsatt att de är anställda av Tibro kommun. Den som tar i mot en delegering 
behöver därför inte ett utskrivet exemplar, med undantag de som arbetar för privata bolag 
och som utför delegerade uppgifter som leg. personal i Tibro kommun ansvara för. 

Det finns en separat ”Handbok – Delegering för omv.personal” 

Handboken lämnas ut till alla som genomför kunskapstestet, men finns även att läsa på 
Inredan. 

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

  



Sida 5 (25)

 

 

Delegering – en webb applikation i Treserva 

Startbild i Delegering 

Startbilden i Delegering består av en sökbild. Den används för att gå vidare till andra 
funktioner, som t.ex. att visa en persons tilldelade delegeringar eller att skapa en ny 
delegering för en person. 
 
Du öppnar Delegering på något av följande sätt: 

• Välj menyn Genvägar  – Delegering  från skrivbordet i Treserva 
• Välj menyn Visa  – Delegering  från patientjournalen , eller klicka på ikonen för 

Delegering  i verktygsraden. 
 

 
 
Du kan i sökbilden söka efter personal som redan tilldelats delegeringar, eller söka efter 
personal som helt saknar delegeringar. Ett flertal olika sökvillkor kan anges för att 
begränsa antalet träffar i sökresultatet.  
 
För att söka efter delegeringar som avser en specifik vårdtagare måste vårdtagarens 
fullständiga personnummer anges (med 10 siffror). 
 
Viktigt : fram till dess att du klickar på antingen Öppna  eller Ny delegering  på en rad i ett 
sökresultat är menyvalet under Delegering  och Meddelande  i den vänstra delen av 
fönstret inaktiverad. 
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• Menyvalet delegering  öppnar vyn Delegering lista , där en sammanställning över 
den senaste valda personens delegering visas. 

• Menyvalet Ny delegering  öppnar vyn Delegering , där du kan registrera en ny 
delegering för den senast valda personen i ett sökresultat. 

• Menyvalet Nytt meddelande  öppnar ett tomt meddelandeformulär, där du själv 
anger mottagare, ämne och meddelandetext. 

 

Ikoner i verktygsraden 

 
 
 
I verktygsraden, i fönstrets övre vänstra del, finns alltid ikonerna Mitt skrivbord , Sök  och 
Meddelanden  tillgängliga. Dessa beskrivs nedan. 
 

Mitt skrivbord 

När du klickar på ikonen Mitt skrivbord  i verktygsraden visas panelen Olästa 
meddelanden  i den högra delen av vyn. Du klickar på själva panelen för att visa en 
sammanställning i listform över inkomna meddelande. 
 
När mottagaren av en delegering signerar (och därmed accepterar) en delegering i 
Genomförande webb skickas ett automatiskt meddelande till dig som delegatör om detta. 
Meddelandet hamnar under Olästa meddelanden  på ditt skrivbord i både Delegering 
webb och i Windows-delen av Treserva. 
Samtliga meddelanden, både olästa och lästa, visas i vyn Meddelanden . Du öppnar den 
vyn genom att klicka på ikonen Meddelanden  i verktygsraden. 

Sök 

• Sök efter personal med tilldelad delegering, se A 
• Sök efter personal utan tilldelad delegering, se B 

 

A. Sök efter personal med tilldelad delegering 
Tips:  för att söka på all personal med gällande delegeringar behöver du inte ändra 
några av de förvalda alternativen under Sök personal  och Sök delegeringar . Du 
klickar direkt på Sök . 
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Gör så här för att söka efter personal som i dagsläget har en delegering, eller som 
någon gång tidigare varit tilldelad en delegering: 
 

1. För ett mer specifikt sökresultat kan du ange följande sökvillkor, i valfri 
kombination, under Sök personal : 

• Personnummer : ange hela eller delar av personnummer i fältet. Du 
kan ange allt från en siffra till ett fullständigt personnummer (med 10 
siffror) 

• Efternamn : ange hela efternamnet, eller början av efternamnet, i 
fältet. Du behöver inte göra åtskillnad mellan gemener och versaler. 

• Förnamn : ange hela förnamnet, eller början på förnamnet, i fältet. 
Du behöver inte göra åtskillnad mellan gemener och versaler. 

• Utförarenhet : val av specifik utförarenhet innebär att endast 
personal med koppling till den valda enheten inkluderas i 
sökresultatet. 
 

2. Under Sök delegeringar  kan du ange följande sökvillkor (när alternativet 
Sök personal med delegering  är valt under Sök personal ): 

• Gällande : alternativet är förvalt och innebär att endast gällande 
delegeringar inkluderas i sökresultatet. 

• Avslutade : alternativet innebär att delegeringar som upphört att 
gälla, dvs. där till-och-med-datumet passerats, inkluderas i 
sökresultatet. Även delegeringar som via omprövning har tilldelats 
åtgärden Förlängd , Upphörd , Avsagd  eller återkallad  (och där 
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angivet datum för respektive åtgärd har passerats) inkluderas i 
sökresultatet. 

• Skall omprövas:  alternativet innebär att endast delegeringar som 
ska omprövas, inom det datum intervall som anges, inkluderas i 
sökresultatet. Det förvalda datumintervallet sträcker sig en månad 
framåt i tiden, men kan ändras vid behov. 

• Ej accepterade:  markering innebär att endast delegeringar som 
inte är accepterade (signerade) av mottagaren inkluderas i 
sökresultatet. Utan markering inkluderas både accepterade och ej 
accepterade delegeringar i sökresultatet. 

• F.d. personal : markering innebär att endast delegeringar tilldelade 
personal som inte längre är användare i Treserva inkluderas i 
sökresultatet. Detta sökvillkor används för att sålla ut delegeringar 
som behöver avslutas via funktionen Omprövning  och då välja 
åtgärden Upphörd. 

• Delegering avser utförarenhet:  val av spe4cifik utförarenhet 
innebär att endast delegeringar med koppling till den valda enheten 
inkluderas i sökresultatet. 

• Arbetsuppgifter : val av specifik arbetsuppgift innebär att endast 
delegeringar som avser den valda arbetsuppgiften inkluderas i 
sökresultatet. 

• Delegerad /omprövad  av: val av specifik person (delegatör) innebär 
att endast delegeringar som är utdelade av, alternativt omprövade 
av, den valda personen inkluderas i sökresultatet. 

• Vårdtagare : vid urval på vårdtagare måste vårdtagarens 
fullständiga personnummer anges (med 10 siffror) 

o Gäller för : markering innebär att endast delegeringar med 
koppling till den specifika vårdtagaren inkluderas i 
sökresultatet. Detta är det förvalda alternativet. 

o Undantagen : markering innebär att endast delegeringar för 
vilka den specifika vårdtagaren är undantagen inkluderas i 
sökresultatet. 
 

3. Klicka på Sök ! Tänk på att antalet poster i sökresultatet kan sträcka sig 
över flera sidor, där du kan navigera mellan sidorna med hjälp av 
knapparna Första  och Föregående  samt Nästa  och Sista . Du kan ändra 
antalet poster som visas per sida i fältet Visa antalet poster  (direkt 
ovanför sökresultatet). 
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4. I sökresultatet kan du välja att öppna delegeringar som tilldelats en person, 
eller skapa en ny delgering för personen. Se rutiner nedan för mer 
information. 
 

5. För att skriva ut all information i sökresultatet till en pdf-fil klickar du på 
Skriv ut .  
 

6. För att återkalla samtliga sökvillkor till standardurvalet inför en ny sökning 
klickar du på Töm fält. 

 
 
 

B. Sök efter personal utan tilldelad delegering 
 

Tips : för att söka på all  personal utan tilldelad delegering behöver du endast välja 
alternativet Sök personal utan delegering  och klicka på Sök . 

 
 
Gör så här för att söka på personal som inte har någon delegering: 
 

1. Välj alternativet Sök personal utan delegering. Sökvillkoren i den högra delen 
av vyn, under sök delegeringar, inaktiveras 

2. För ett mer specifikt sökresultat kan du ange följande sökvillkor, i valfri 
kombination, under Sök personal: 

• Personnummer : ange hela eller delar av personnummer i fältet. Du 
kan ange allt från en siffra till ett fullständigt personnummer (med 10 
siffror) 

• Efternamn : ange hela eller början av efternamnet 
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• Förnamn : ange hela eller delar av förnamnet i fältet. 
• Utförarenhet : val av specifik utförarenhet innebär att endast personal 

med koppling till den valda enheten inkluderas i sökresultatet. 
3. Klicka på Sök ! 
4. I sökresultatet kan du sedan välja att skapa en ny delegering för personen. Se 

rutin nedan för mer information. 
5. För att återställa samtliga sökvillkor till standardurvalet inför en ny sökning 

klickar du på Töm fält . 
6. För att skriva ut informationen i sökresultatet till en pdf-fil klickar du på Skriv 

ut . 
 

Meddelande 

När du klickar på ikonen meddelande i verktygsraden öppnas vyn Meddelanden, med 
Inkorgen som förvalt alternativ. Olästa meddelande indikeras med fet stil. 
 

Öppna en delegering 

Gör så här för att öppna en delegering: 
 

1. Klicka på Sök  i verktygsraden och utför en sökning med alternativet Sök personal 
med delegering . Sökresultatet presenteras i den nedre delen av vyn.  

2. Klicka på öppna  på raden för önskad person i sökresultatet. Vyn Delegering lista  
öppnas, där personens delegeringar visas (utifrån de sökvillkor du angav vid 
sökningen). 
På raden för varje delegering visas information om giltighetstid, omprövning, 
eventuell åtgärd (med datum för åtgärden), delegatör och om delegeringen är 
accepterad (J för Ja, N för Nej). 

3. Klicka på Öppna  på raden för önskad delegering för att visa detaljerad 
information. 

4. Du kan nu välja att lägga till eller ta bort arbetsuppgifter, göra en omprövning, 
kopiera, komplettera eller skapa dokument för delegeringen. Du kan även välja att 
öppna en specifik arbetsuppgift i delegeringen för att redigera den. 

5. För att skriva ut delegeringsbeslutet, att godkännas och undertecknas av båda 
parter, klickar du på skriv ut . I den pdf-fil som skapas finns detaljerad information 
om de arbetsuppgifter som ingår i delegeringen, samt uppgift om utförarenhet och 
eventuell vårdtagare. 

6. Klicka på stäng  vyn och återgå till listan över samtliga delegeringar för personen. 
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Skapa ny delegering 

En delegering skall begränsas till enhet , men kan även begränsas ytterligare till att 
enbart gälla en avdelning/våning/område. En delegering kan även begränsas till att enbart 
gälla för en vårdtagare. 
I första hand ska omvårdnadsansvarig sjuksköterska delegera uppgifter på enheten där 
ssk är omvårdnadsansvarig. På motsvarande sätt ska även rehab. uppgifter delegeras av 
ansvarig arbetsterapeut och fysioterapeut. 
Undantag kan vara för kortare perioder, t.ex. när ansvarig har semester. 
 
Omv.personal kan alltså ha flera pågående delegerin gar samtidigt! 

- På en enhet kan 3 delegering vara aktuella samtidigt. Från sjuksköterska, från 
arbetsterapeut och från fysioterapeut. 

- Omv.personal som arbetar på flera enheter kan ha flera pågående delegeringar. 
T.ex. på korttid, inom hemsjukvård och på en eller flera särskilda boende. 

 
Gör så här för att skapa en ny delegering: 
 

1. Klicka på Sök  i verktygsraden och utför en sökning efter personal. Sökresultatet 
presenteras i den nedre delen av vyn. Tänk på att markera Sök personal utan 
delegering om det är första gången personen delegeras. För mer information om 
sökning, se avsnitt Sök. 

2. Klicka på Ny delegering  längst till höger på raden för den person i sökresultatet 
som du vill tilldela delegeringen.. 

 
3. Vyn Delegering  öppnas 



Sida 12 (25)

 

 

 
 

4. I den övre delen av vyn är flertalet uppgifter förifyllda och kan inte ändras. 
5. Giltighetstiden är förvald i fälten Giltig fr o m  och Giltig t o m  men kan ändras vid 

behov. Du placerar markören i fältet och väljer ett nytt datum från den kalendern 
visas. 

6. Klicka på Ny arbetsuppgift . Vyn expanderas med funktioner för att lägga till 
arbetsuppgifter. Utförarenheter och vårdtagare. 

 
7. Under Arbetsuppgifter att delegera  markerar du en arbetsuppgift som du vill 

delegera och klickar på högerpil. 
8. Under Gäller för utförarenhet  markerar du den enhet/avdelning/våning/område 

som de delegerade arbetsuppgifterna får utföras på. Du klickar på högerpil för att 
flytta en markerad enhet till fältet direkt till höger om knapparna med pilar. 

9. Om de delegerade arbetsuppgifterna endast ska avser en specifik vårdtagare 
anger du vårdtagarens fullständiga personnummer (med 10 siffror) i fältet under 
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vårdtagare . Kontrollera att alternativet Gäller för  är förvalt. Klicka på Välj  när du 
är klar. 
Viktigt : om de delegerade uppgifterna ska gälla för samtliga vårdtagare vid den 
valda utförarenheten utom den specifika vårdtagaren väljer du alternativet 
Undantagen  och klickar sedan på Välj .  

10. Klicka på lägg till  för att lägga till arbetsuppgifter, inklusive kopplingen till 
utförarenhet och eventuella vårdtagare. Vyn komprimeras och uppgift om 
arbetsuppgift, utförarenhet och eventuella vårdtagare visas som en radpost i vyn. 

11. Klicka på Spara  för att spara delegeringen. Ett automatiskt meddelande skickas till 
den person som du har delegerat arbetsuppgiften till. Du tillfrågas även om du vill 
skicka ett meddelande till ytterligare personer. Svara Ja för att gå till vyn 
Meddelanden , skicka meddelande till ansvarig för behörighet till nyckelskåp när 
det är aktuellt (vid läkemedelshantering), eller svara Nej för att stanna kvar i vyn 
Delegering. 
 
Tips:  du kan göra ändringar och tillägg i en sparad delegering, så länge den inte 
är accepterad. 

 
12. Klicka på Skriv ut och välj öppna, för att I den pdf-fil som skapas finns detaljerad 

information om de arbetsuppgifter som ingår i delegeringen, samt uppgift om 
utförarenhet och eventuell vårdtagare. Delegeringsbeslutet ska godkännas 
genom att båda parter undertecknar beslutet . 

13. Påskrivet delegeringsbeslut förvaras hos leg. personal och ska arkiveras enligt 
dokumenthanteringsplanen för medicinsk dokumentation, dnr. 2012/81/730 

14. Klicka på Stäng för att stänga vyn Delegering och återgå till vyn Dellegering lista. 
 

Acceptera delegering 

 
Mottagaren av delegering ska signera delegeringen i Genomförande webb . När 
mottagaren har signerat delegeringen har status för delegering ändats till Acceptera = J. 
Som ett alternativ till att mottagaren signerar delegeringen kan delegatören välja att 
Acceptera  den, men först efter att ha gått igenom innehållet i delegeringen tillsammans 
med mottagaren. 
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Gör så här för att Acceptera en delegering: 
 

1. Klicka på Sök  i verktygsraden och utför en sökning med alternativet Sök personal 
med delegering . Sökresultatet presenteras i den nedre delen av vyn. För mer 
information om sökning, se avsnitt Sök. 

2. Klicka på Öppna  på raden för önskad person i sökresultatet. Vyn Delegering lista  
öppnas, där personens delegeringar visas. På raden för varje delegering visas 
information om giltighetstid, omprövning, eventuella åtgärder, delegatör och om 
delegeringen är accepterad (J/N). 

3. Klicka på Öppna  på raden för önskad delegering för att visa detaljerad 
information. Vyn Delegering  öppnas, med fullständig information om t.ex. 
delegerade arbetsuppgifter, utförarenheter och eventuella vårdtagare. 

4. Klicka på Acceptera  i raden av knappar i vyns nedre del. Ett popupfönster 
öppnas. 

5. Ange ditt lösenord  och klicka på Bekräfta . Delegeringen är nu accepterad. 
6. Klicka på Stäng  för att stänga vyn och återgå till listan över samtliga delegeringar 

för personen. 
 

Ompröva delegering 

Viktigt : endast en delegering som har signerats, eller har statusen Accepterad = J kan 
omprövas. Om du omprövar en delegering som ursprungligen registrerats av en annan 
användare kommer du stå som delegatör när omprövningen har sparats och då även för 
perioden före omprövningen. 
 
Du ska därför alltid enbart ompröva delegeringar so m du själv upprättat . När det är 
aktuellt att förlänga en delegering som annan leg. personal upprättat så ska du upprätta 
en ny delgering istället för att ompröva. 
När du förlänger en delegering genom att upprätta en ny, kan du välja att kopiera befintlig 
delegering, se nästa avsnitt angående kopiering. 
  
Gör så här för att ompröva en delegering: 
 

1. Klicka på Sök  i verktygsraden och utför en sökning med alternativet Sök personal 
med delegering . Sökresultatet presenteras i nedre delens av vyn.  För mer 
information om sökning, se avsnitt Sök. 

2. Klicka på Öppna  på raden för önskad person i sökresultatet. Vyn Delegering lista  
öppnas, där personens delegeringar visas. På raden för varje delegering visas 
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information om giltighetstid, omprövning, eventuell åtgärd, delegatör och om 
delegeringen är accepterad. 

3. Klicka på öppna  på raden för önskad delegering för att visa detaljerad information. 
Vyn Delegering  öppnas, med fullständig information om t.ex. delegerade 
arbetsuppgifter, utförarenheter och eventuell vårdtagare. 

4. Klicka på Omprövning  i raden av knappar i vyns nedre del. Vyn Omprövning 
delegering öppnas. 

 
 

5. I fältet omprövningsdatum  visas dagens datum som standard. Du kan ändra till 
ett framtida datum vid behov. 

6. Under Åtgärd väljer du ett av följande alternativ: 
• Förlängd t o m , innebär att delegeringen förlängs till och med det datum 

du anger i datumfältet 
• Upphörd , detta alternativ används om t.ex. mottagarens anställning 

upphör inom delegeringstiden.  
• Avsagd , innebär att delegeringen avslutas vid det datum du anger i 

datumfältet. Detta alternativ väljs om mottagaren av delegeringen 
frånsäger sig delegeringen på grund av t.ex. otillräcklig kunskap  

• Återkallad , detta alternativ väljs om delegatören bedömer att mottagaren 
inte kan genomföra de arbetsuppgifter som delegeringen inrymmer 
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7. Har du lagt en Bevakning  på delegationen ska du nu Klar -markera denna genom 
att på nytt välja Bevakning och klicka i en bock i rutan för Klar. Bevakning beskrivs 
ytterligare i eget avsnitt. 

 
8. För att skapa dokumentation kring omprövningen klickar du på Dokument. Vyn 

dokument öppnas. För mer information om hur du skapar dokument, se avsnitt 
Skapa dokument i delegering. 

9. Klicka på Spara  i vyn Omprövning delegering  när du är klar. Omprövningen 
visas som en radpost under Tidigare omprövningar . 

10. Ett automatiskt meddelande skickas till den person som du har delegerat 
arbetsuppgiften till. Du tillfrågas även om du vill skicka ett meddelande till 
ytterligare personer. Svara Ja för att gå till vyn Meddelanden , skicka meddelande 
till ansvarig för behörighet till nyckelskåp när det är aktuellt (vid 
läkemedelshantering), eller svara Nej för att stanna kvar i vyn Delegering 
 

11. För att lägga en ny bevakning kopplad till den förlängda delegeringen klickar du på 
Ny bevakning   

 
12. Välj bevakningstyp  Delegering . Bevakningen visas när en månad kvarstår. 

Gäller delegeringen för en kortare tid så får bevakningsdatum ändras till datum för 
när delegeringen går ut. 

13. Komplettera vid behov Bevakningen  med ytterligare personer t.ex. annan ssk ska 
få bevakningen synlig på sitt skrivbord. 

14. Klicka på Skriv ut delegeringsbeslutet, för att godkännas och undertecknas av 
båda parter . I den pdf-fil som skapas finns detaljerad information om de 
arbetsuppgifter som ingår i delegeringen, samt uppgift om utförarenhet och 
eventuell vårdtagare 

15. Påskrivet delegeringsbeslut förvaras hos leg. personal och ska arkiveras enligt 
dokumenthanteringsplanen för medicinsk dokumentation, dnr. 2012/81/730  

16. Klicka på Stäng  för att stänga vyn och återgå till vyn Delegering .  
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Kopiera delegering 

Kopiera befintlig delegering kan t.ex. användas om den befintliga delegeringen inte kan 
förlängas (p.g.a. inställningar för överskridning av maximal delegeringslängd i Windows-
delen av Treserva)  
Arbetsuppgifter och giltighetsperiod kan redigeras i den kopierade delegeringen. 
I samband med att delegeringen sparas skickas ett automatiskt meddelande till 
mottagaren, på samma sätt som när en helt ny delegering skapas. 
En kopierad delegering måste signeras av mottagaren, alternativt accepteras av 
delegatören i samråd med mottagaren. 
 
Gör så här för att kopiera en delegering: 
 

1. Klicka på Sök  i verktygsraden och utför sökning med alternativet Sök personal 
med delegering . Sökresultatet presenteras i den nedre delen av vyn. För mer 
information om sökning, se avsnitt Sök. 

2. Klicka på Öppna  på raden för önskad person i sökresultatet. Vyn Delegering lista  
öppnas, där personens delegeringar visas. På raden för varje delegering visas 
information om giltighetstid, omprövning, eventuella åtgärder, delegatör och om 
delgeringen är accepterad. 

3. Klicka på Öppna  på raden för önskad delegering för att visa detaljerad 
information. Vyn Delegering  öppnas, med fullständig information om t.ex. 
delegerade arbetsuppgifter, utförarenheter och eventuella vårdtagare. 

4. Klicka på Kopiera  i raden av knappar i vyns nedre del. Delegeringen kopieras och 
ett meddelande informerar om att du kan redigera uppgifterna i den kopierade 
delegeringen innan du sparar den. 

5. Klicka på OK i meddelandet. Du är kvar i vyn Delegering , och den delegering som 
nu visas är den kopierade delegeringen. 

6. Du kan nu göra förändringar av innehållet i den kopierade delegeringen, som t.ex. 
att lägga till eller ta bort arbetsuppgifter. 

7. Klicka på Spara  för att spara delegeringen. Ett automatiskt meddelande skickas till 
den person som du har delegerat arbetsuppgifter till. Du tillfrågas även om du vill 
skicka till ytterligare personer. Svara Ja för att gå till vyn Meddelanden , skicka 
meddelande till ansvarig för behörighet till nyckelskåp när det är aktuellt (vid 
läkemedelshantering), eller svara Nej för att stanna kvar i vyn Delegering. 

8. Klicka på Skriv ut delegeringsbeslutet, för att godkännas och undertecknas av 
båda parter . I den pdf-fil som skapas finns detaljerad information om de 
arbetsuppgifter som ingår i delegeringen, samt uppgift om utförarenhet och 
eventuell vårdtagare 
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9. Påskrivet delegeringsbeslut förvaras hos leg. personal och ska arkiveras enligt 
dokumenthanteringsplanen för medicinsk dokumentation, dnr. 2012/81/730 

10. Klicka på Stäng  för att stänga vyn Delegering  och återgå till sökresultat. 
 

Komplettera delegering 

Viktigt: en delegering som har signerats, eller har statusen accepterar, är normalt låst. Via 
funktionen Komplettera kan du dock lägga till ytterligare arbetsuppgifter i delegeringen i 
efterhand, inom ramen för delegeringens ursprungliga giltighetstid. 
 
Status för Accepterad  ändras automatiskt till N (nej) när du sparar den kompletterade 
delegeringen.  
En delegering som har kompletterats måste signeras av mottagaren på nytt, alternativt 
accepteras av delegatören i samråd med mottagaren. 
 
Om du kompletterar en delegering som ursprungligen registrerats av en annan användare 
kommer du att står som delegatör när kompletteringen har sparats. 
 
Gör så här för att komplettera en delegering: 
 

1. Klicka på Sök  i verktygsraden och utför en sökning med alternativet Sök personal 
med delegering . Sökresultatet presenteras i den nedre delen av vyn. För mer 
information om sökning, se avsnitt Sök. 

2. Klicka på Öppna  på raden för önskad person i sökresultatet. Vyn Delegering lista  
öppnas, där personens delegeringar visas. På raden för varje delegering visas 
information om giltighetstid, omprövning, eventuell åtgärd, delegatör och om 
delegeringen är accepterad 

3. Klicka på Öppna  på raden för önskad delegering för att visa detaljerad information 
om t.ex. delegerade arbetsuppgifter, utförarenheter och eventuella vårdtagare. 

4. Klicka på Komplettera  i raden i vyns nedre del. Ett meddelande klargör att en 
komplettering innebär att delegeringen måste accepteras på nytt, alternativt 
signeras av mottagaren i Genomförande webb. 

5. Klicka på OK i meddelandet 
6. Klicka på Ny arbetsuppgift  i vyn Delegering . Vyn expanderas med funktioner för 

att lägga till arbetsuppgifter, utförarenheter och vårdtagare 
7. Under Arbetsuppgifter att delegera  markerar du en arbetsuppgift som du vill 

delegera och klickar på högerpilen. När du markerar en arbetsuppgift visas 
tillhörande beskrivning i fältet längst till höger i vyn. Upprepa detta setg om 
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delegeringen ska omfatta flera arbetsuppgifter. De arbetsuppgifter du lägger till 
flyttas till fältet direkt till höger om knapparna med pilar. 

8. Under Gäller för utförarenhet  markerar du den eller de utförarenheter som de 
delegerade arbetsuppgifterna får utföras på. Du klickar på högerpilen för att flytta 
en markerad enhet till fältet direkt till höger om knapparna med pilar. 

9. Om en delegerad arbetsuppgift endast ska avse en specifik vårdtagare anger du 
vårdtagarens fullständiga personnummer (med 10 siffror) i fältet under 
Vårdtagare . Säkerställ att den förvalda sekelskiftsiffran i det första fältet är korrekt 
och ändra vid behov. Kontrollera även att alternativet Gäller för  är förvalt. Klicka 
på Välj  när du är klar. 
 
Viktigt : Om de delegerade arbetsuppgifterna ska gälla för samtliga vårdtagare vid 
den valda enheten utom den specifika vårdtagaren väljer du alternativet 
Undantagen  och klickar sedan på Välj . 
 

10. Klicka på Lägg till  för att lägga till arbetsuppgifter, inklusive kopplingen till 
utförarenhet och eventuell vårdtagare. Vyn komprimeras och uppgift om 
arbetsuppgift, utförarenhet och eventuell vårdtagare visas som en radpost i vyn. 

11. Klicka på Spara  för att spara den kompletterade delegeringen 
12. Klicka på Stäng  för att stänga vyn Delegering  och återgå till vyn Delegering lista 
13. Skriv ut  den kompletterade delegeringen. Delegeringen ska skrivas på  av både 

delegatör och mottagare av delegeringen. 
14. Påskriven delegering sparas hos leg. personal och ska arkiveras enligt 

dokumenthanteringsplanen för medicinsk dokumentation, dnr. 2012/81/730 
 
 

Ta bort delegering 

Viktigt : du kan endast ta bort en delegering med status Accepterad = N .  
 
Har delegeringen status accepterad = J , se istället avsnitt Upphörd, avsagd eller 
återkallad delegering. 
 
Funktionen bör i första hand användas om du upptäcker att du har felregistrerat en ny 
delegering. Undvik att ta bort en delegering som har förlängts , via en omprövning eller 
som har kompletterats . I respektive fall baseras dessa på en delegering som tidigare haft 
status Accepterad = J, men där åtgärden innebär att delegeringen måste signeras eller 
accepteras på nytt. 
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Gör så här för att ta bort en delegering med status Accepterad = N: 
 

1. Klicka på Sök  i verktygsraden och utför en sökning med alternativet Sök personal 
med delegering.  Sökresultatet presenteras i den nedre delen av vyn. För mer 
information om sökning, se avsnitt Sök. 

2. Klicka på Öppna  på raden för önskad person i sökresultatet. Vyn Delegering lista  
öppnas, där personaens delegering visas. På raden för varje delegering visas 
information om giltighetstid, omprövning, eventuell åtgärd, delegatör och om 
delegeringen är accepterad 

3. Klicka på Öppna  på raden för önskad delegering för att visa detaljerad 
information. Vyn Delegering  öppnas, med fullständig information om t.ex. 
delegerade arbetsuppgifter, utförarenhet och eventuell vårdtagare 

4. Klicka på Ta bort  i raden av knappar i vyns nedre del. Du ombeds bekräfta 
åtgärden genom att svara Ja på frågan om du vill ta bort delegeringen 

5. Klicka på Stäng  för att stänga vyn och återgå till listan över samtliga delegeringar 
för personen 

 

Ta bort arbetsuppgift i delegering 

Viktigt : du kan endast ta bort en arbetsuppgift i en delegering som ännu inte är 
accepterad, dvs. som har status Accepterad = N . 
 
Har delegeringen status accepterad = J , se istället avsnitt Upphörd, avsagd eller 
återkallad delegering. 
 
 
 Gör så här för att ta bort en arbetsuppgift i en delegering med status Accepterad = N: 
 

1. Klicka på Sök  i verktygsraden och utför en sökning med alternativet Sök 
personal med delegering.  Sökresultatet presenteras i den nedre delen av vyn. 
För mer information om sökning, se avsnitt Sök. 

2. Klicka på Öppna  på raden för önskad person i sökresultatet. Vyn Delegering lista  
öppnas, där personens delegeringar visas. På raden för varje delegering visas 
information om giltighetstid, omprövning, eventuell åtgärd, delegatör och om 
delegeringen är accepterad 

3. Klicka på Öppna  på raden för önskad delegering för att visa detaljerad 
information. Vyn Delegering  öppnas, med fullständig information om t.ex. 
delegerade arbetsuppgifter, utförarenhet och eventuell vårdtagare 
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4. För att ta bort en specifik arbetsuppgift i delegeringen klickar du på Ta bort  längst 
till höger på raden för arbetsuppgiften. Arbetsuppgiften tas bort genast, utan att du 
ombeds bekräfta åtgärden 

5. Klicka på Spara  för att spara ändringen 
6. Klicka på Stäng  för att stänga vyn och återgå till listan över samtliga delegeringar 

för personen. 
 

Upphörd, avsagd eller återkallad delegering 

Om en delegerad arbetsuppgift ska upphöra att gälla före fastställt datum ska 
delegeringen omprövas. Omprövningen gäller alltid hela delegeringen. Har du därför 
uppgifter som även fortsättningsvis ska vara delegerade får en ny delegering skrivas för 
dessa uppgifter efter att den nuvarande delegeringen har upphört att gälla. 
 
En delegering som har status Acceptera = N , se avsnitt om Ta bort delegering och avsnitt 
ta bort delegerad arbetsuppgift. 
 
Viktigt : endast en delegering som har signerats, eller har statusen Accepterad = J  kan 
omprövas. Om du omprövar en delegering som ursprungligen registrerats av en annan 
användare kommer du stå som delegatör när omprövningen har sparats och då även för 
perioden före omprövningen. 
 

• Upphörd , detta alternativ används om t.ex. mottagarens anställning upphör inom 
delegeringstiden.  

• Avsagd , innebär att delegeringen avslutas vid det datum du anger i datumfältet. 
Detta alternativ väljs om mottagaren av delegeringen frånsäger sig delegeringen 
på grund av t.ex. otillräcklig kunskap  

• Återkallad , detta alternativ väljs om delegatören bedömer att mottagaren inte kan 
genomföra de arbetsuppgifter som delegeringen inrymmer 

  
För att sätta en delegering som upphörd, avsagd eller återkallad se avsnitt ompröva en 
delegering. 
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Skriv ut delegering 

Du kan alltid skriva ut en delegering, oavsett status (Accepterad J/N) och eventuella 
omprövningsåtgärd (t.ex. Återkallad eller Upphörd) 
 

Undertecknad delegering 

Alla delegeringar ska skrivas ut på papper och undertecknas både av delegatör och av 
mottagare av delegering, först därefter är delegeringen giltig. 
Aktuella påskrivna delegeringar sparas hos leg. personal och ska arkiveras enligt 
dokumenthanteringsplanen för medicinsk dokumentation, dnr. 2012/81/730. 
 
För att skriva ut all information i en delegering, ”delegeringsbeslut” med t.ex. avsikt att 
delegeringen ska undertecknas av både delegatör och mottagare, gör du så här: 
 

1. Klicka på Sök  i verktygsraden och utför en sökning med alternativet Sök personal 
med delegering.  Sökresultatet presenteras i den nedre delen av vyn. För mer 
information om sökning, se avsnitt Sök. 

2. Klicka på Öppna  på raden för önskad person i sökresultatet. Vyn delegering lista  
öppnas, där personens delegeringar visas. På raden för varje delegering visas 
information om giltighetstid, omprövning, eventuell åtgärd, delegatör och om 
delegeringen är accepterad 
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3. Klicka på Öppna  på raden för önskad delegering för att visa detaljerad 
information. Vyn Delegering  öppnas, med fullständig information om t.ex. 
delegerade arbetsuppgifter, utförarenheter och eventuell vårdtagare 

4. Klicka på Skriv ut  i raden av knappar i vyns nedre del för att skriva ut 
delegeringen till en pdf-fil. Du kan sedan välja att öppna filen direkt. Filen öppnas i 
din pdf-läsare, t.ex. Adobe Reader, och kan därifrån skrivas ut till valfri skrivare. 

 
 

Bevakning 

Den som är mottagare av delegering ska även upplysas om att de i god tid ska kontakta 
delegatören om det är aktuellt att förlänga/göra omprövning av delegeringen. 
Tips : För att du som delegatör ska kunna planera ditt arbete så kan det underlätta att 
använda bevakning för att på så sätt ha kontroll över antal delegeringar som inom en snar 
framtid kommer behöva omprövas. 

 

Gör Bevakning synlig för flera 

När man lägger en bevakning på en delegering så finns det möjlighet att välja fler 
personer som ska kunna bevaka delegeringen. Det kan t.ex. vara aktuellt om du arbetar 
natt som ssk och därför delegerar nattpersonal på en enhet, det är då lämpligt att lägga 
bevakning så att både du och omv.ansvarig ssk/dsk kan se bevakningen. 
Det kan även vara aktuellt om du delegerar för en kortare period på en enhet där annan 
leg. personal är ansvarig och som därför bör bedöma och skriva delegering i första hand. 
 
Bevakningar som du valt ska visas på skrivbordet hamnar under listen Bevakning.  
 
För att koppla bevakning till en delegering, gör så här: 
 

1. När en delegering är Sparad, väljer du Bevakning  
2. Välj Bevakningstyp Delegering , Bevakningsdatum  är då med automatik 11 

månader fram i tiden, om delegeringen är på en kortare tid så klicka i rutan för 
bevakningsdatum och välj det datum då delegeringen går ut. 
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3. Välj aktör . Aktör är den/de personer som ser bevakningen på sitt skrivbord. Du är 

med automatik vald som aktör. Ibland är det lämpligt att även välja ytterligare 
person som aktör, t.ex. då du skriver delegering på en enhet där annan leg. 
personal har huvudansvaret. 

4. Spara bevakningen! 
 
 
För att se aktuella bevakningar: 
 

1. Du ser aktuella bevakningar via skrivbordet. 

 
 
2. Öppna listen bevakningar för att se delegeringar som går ut inom 1 månad 
3. Vill du granska/förnya en delegering kan du välja att kicka på den under bevakning 
4. Genom att klicka på Till Bild  så kommer du direkt till Delegeringsmodullen och har 

vald persons delegering förvald. Du kan nu välja att ompröva delegeringen 
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5. Har du lagt en Bevakning  på delegationen ska du nu Klar -markera denna genom 
att på nytt välja Bevakning och klicka i en bock i rutan för Klar. 

 

 
 
 
 
 
För att koppla ny bevakning till en förlängd delegering, gör så här: 
 

1. För att lägga en ny bevakning kopplad till den förlängda delegeringen klickar du på 
Ny bevakning   

 
2. Välj bevakningstyp  Delegering . Bevakningen visas när en månad kvarstår. 

Gäller delegeringen för en kortare tid så får bevakningsdatum ändras till datum för 
när delegeringen går ut. 

3. Komplettera vid behov Bevakningen  med ytterligare personer t.ex. annan ssk ska 
få bevakningen synlig på sitt skrivbord. 

4. Klicka på Skriv ut delegeringsbeslutet, för att godkännas och undertecknas av 
båda parter . I den pdf-fil som skapas finns detaljerad information om de 
arbetsuppgifter som ingår i delegeringen, samt uppgift om utförarenhet och 
eventuell vårdtagare 

5. Påskrivet delegeringsbeslut förvaras hos leg. personal och ska arkiveras enligt 
dokumenthanteringsplanen för medicinsk dokumentation, dnr. 2012/81/730. 

 
 
 
 
 
Malin Swärd 
Medicinskt ansvarig sjuksköterska 


