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Strängnäs kommun 
 
Ett utbildningskompendium sammanställt av: 
Cecilia Wineström sjuksköterska. & Katarina Thörne sjuksköterska på Riagården 
Antaget av Medicinska kvalitets gruppen 2009-02-24  
reviderat 2017-09-12 Pia Kjaersgaard Medicinskt ansvarig sjuksköterska 

 
 

DELEGERING AV ARBETSUPPGIFTER INOM HÄLSO-OCH 

SJUKVÅRD 

(SOSF 1997:14) 

 
 Delegering kan endast ges för enstaka arbetsuppgifter 

 Delegering är alltid personlig 

 Beslut om delegering kan gälla för enstaka tillfälle eller begränsad tid, 
högst ett år. 

 Kunskapstest skall alltid göras inför varje delegeringsförfarande, 
även inför förnyelse och/eller byte av ansvarig sjuksköterska 

 Delegeringsbeslut kan inte utfärdas att gälla tills vidare 

 Delegering av arbetsuppgift får inte ske mot någons vilja 
Undantag: Akut nödsituation då det kan bli nödvändigt att beordra någon att 
utföra viss arbetsuppgift. Betraktas inte som delegering. 
 

Den som delegerar  Den som tar emot 
delegering 

(ssk, enhetschef, MAS) (omvårdnadspersonal): 
  

 har formell kompetens genom   - har reell kompetens via 
praktisk utbildning och/eller legitimering    
yrkeserfarenhet 

 måste förvissa sig om att den  - måste innan delegering 
meddela 

  som delegeras kan utföra arbets-    den som delegerar om man 
anser 

  uppgiften/uppgifterna    sig sakna kunskap för att 
utföra 

    delegerade arbetsuppgifter 
 

 ansvarar för sitt beslut om  - ansvarar för sitt sätt att 
utföra delegering    arbetsuppgifterna 

 kan när som helst återkalla sitt  - får inte vidaredelegera en 
arbets-beslut om delegering    uppgift 
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Uppföljning av delegering med samtal och kunskapstest bör utföras fortlöpande       
 
Endast undersköterskor bör kunna delges delgering för insulin, se separat rutin. 
 
Vid delegering för utlämnande av Tablett Waran från dosett ska särskilt 
aktsamhet tillämpas för lämplighet. 
 
Det finns flera preparat som är blodförtunnande läkemedel. 
Waran och NOAK är blodförtunnande läkemedel. 

 
NOAK (Nya Orala AntiKoagulantia) är fyra blodförtunnande läkemedel: 
1. Pradaxa 
2. Xarelto 
3. Eliquis 
4. Lixiana 
 
Det viktigt att vara noga med att ta tabletterna regelbundet för att få önskad 
effekt av medicinen. Motgift finns ännu bara mot ett NOAK (Pradaxa), om den 
blodförtunnande effekten snabbt skulle behöva brytas, till exempel vid en 
allvarlig blödning eller vid en akut operation. Rutiner finns dock för alla 
läkemedel hur en sådan situation skall handläggas. 

 
Om man tar andra läkemedel (receptbelagda, receptfria samt naturläkemedel) 
samtidigt finns det risk för att effekten av medicinerna påverkas, till exempel kan 
risken för blödningar öka. T.ex. Ipren, Naproxen, Treo, Voltaren m.fl. så bör 
dessa undvikas på grund av blödningsrisken. 
Vid smärta rekommenderas paracetamol t.ex. Alvedon.  
 
De som behandlas med blodförtunnande läkemedel får en informationsbricka 
och ett kort som visar att man behandlas med denna typ av läkemedel. 
 
 

Delegering upphör att gälla när den som mottagit delegering eller den 
som delegerat lämnar sin befattning 

 

Patientsäkerhetslagen 2010:569 

Lagen omfattar i alla som arbetar i offentlig och privat hälso- och sjukvård och 
som medverkar i vård av patienter. 
Lagen anger samhällets krav på hälso- och sjukvårdspersonal. 
 
Man är skyldig att: 

 Utföra arbetet enligt vetenskaplig och beprövad erfarenhet. 
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 Ge vårdtagaren sakkunnig och omsorgsfull vård. 

 Visa vårdtagaren omtanke och respekt. Avliden patient ska behandlas 
med respekt och de anhöriga med hänsyn och omtanke. 

 Ge vårdtagaren individuellt anpassad information om hälsotillstånd och 
olika behandlingsmetoder.  

 Följa sekretesslagens bestämmelser om tystnadsplikt (1980:100). 
Uppgifter om vårdtagares hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden 
är sekretessbelagda. 

 Rapportera om vårdtagaren drabbats av eller utsatts för risk att drabbas av 
allvarlig skada eller sjukdom. Särskilda blanketter för 
avvikelserapportering finns på varje enhet. 

 

 

 Man ansvarar själv för hur man sköter sina arbetsuppgifter. 

 
 

För alla personalkategorier gäller: 

Disciplinpåföljderna varning och erinran ersätts bland annat av en utökad 

möjlighet att rikta kritik och vidta åtgärder mot såväl vårdgivare som hälso- och 

sjukvårdspersonal. 
 
  
SOCIALSTYRELSENS FÖRESKRIFTER OCH ALLMÄNNA RÅD OM 
LÄKEMEDELSHANTERING I HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN 
(SOSFS 2001:17) 
 
MAS – medicinskt ansvarig sjuksköterska – fastställer övergripande rutiner för 
delegering. 
Delegeringsrutinerna kan skilja mellan olika verksamheter.  
Följ lokala instruktioner 
 
 
FÖRVARING AV LÄKEMEDEL 
 
Läkemedel skall förvaras i särskilt förråd anpassat till verksamheten. 
Läkemedel skall förvaras oåtkomliga för obehöriga. 



                                                       

 

 

Beslutad Kommunal Hälso- och sjukvård  

Gäller fr.o.m datum 2012-02-20 

Myndighet Socialkontoret Vård och omsorg 

Revideras datum 2018-12-30 eller vid förändring 

Ansvarig Medicinskt ansvarig sjuksköterska 

 

5 

 

 

ORDINATION AV LÄKEMEDEL 
Läkemedel ordineras skriftligt av läkare. Ordinationen finns på 
ordinationshandling = doslista/läkemedelslista, som förvaras i vårdtagarens 
journalhandlingar (kopia i personbundet läkemedelskåp på rummet). Om ett 
läkemedel provas innan det förs in på ordinationskortet, skall ordinationen 
dokumenteras i journal och/ läkemedelslista.  
Telefonordination kan förekomma, och tas då emot av sjuksköterska, som 
också dokumenterar och signerar ordinationen. 

 

 
IORDNINGSTÄLLANDE OCH ADMINISTRERING AV LÄKEMEDEL 

För dosansluten vårdtagare: 
 
Apotekstjänst AB  färdigställer ordinerade läkemedel i förslutna påsar som 
levereras till vårdenheten. Påsarnas innehåll doseras maskinellt. 

 

Varje påse är märkt med 

 Vårdtagarens namn och födelsedatum 

 Dagens datum 

 Läkemedlens namn, styrka och antal tabletter 

 Tid på dygnet medicinen ska tas 
 
Vissa tabletter kan inte doseras maskinellt, utan doseras då manuellt av 
apotekspersonal /ssk  i ”bubblor” dosetter  eller tas direkt ur 
förpackningen. Detsamma gäller om ordinationen gäller halva tabletter, 
dosering varannan dag eller liknande. 
 
Apotekstjänst AB ansvarar för att innehållet är korrekt så länge 
förpackningen är obruten. Det är ändå viktigt att kontrollera att antalet 
tabletter stämmer med vad som står angivet. 
 
Upptäcker man ett fel i dospåse eller dosett, ska sjuksköterska kontaktas. 
Öppna inte påsen, utan spara den obruten.  
 
Avvikelserapport till Apotekstjänst skrivs via Apotekstjänst hemsida och 
skickas direkt till Apotekstjänst AB. Detta gör sjuksköterskan som är i tjänst. 

Tilläggsmedicinering till dosdisp.   

 Om nytt läkemedel ordineras mitt i en påsperiod, läggs detta ut i 
helförpackning tills det kommer in i dosdispensieringen. 
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 Vid behandling med antibiotika läggs detta ut i helförpackning  

 Waran delas alltid i dosett av sjuksköterska. 

 Om läkemedel sätts ut mitt i en påsperiod, tas detta bort av sjuksköterska, 
som antingen signerar ändringen på dospåsen eller delar läkemedelsdosen 
i dosett. 

 

Ej dosansluten vårdtagare: 
 
Ordinerat läkemedel delas i dosett av sjuksköterska ( *OM  boende har 
ansvarsövertagande). 

Alla dosetter ska vara märkta med  

 vårdtagarens namn och födelsedatum 

 Skall märkas ”läkemedel enligt ordination” 
 
Läkemedlen kontrolleras efter ordinationskortet/dosreceptet. 
 
Sjuksköterskan som delat läkemedlen i dosetten ansvarar för att innehållet 
stämmer med ordinationen. 
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Administrering/överlämnande av läkemedel 
 
Tillförsel eller överlämnande av en iordningställd läkemedelsdos till vårdtagare.  
  - Dospåsar  
  - Läkemedel delade i dosett  
  - Läkemedel färdigställda i originalförpackningar att ges till vårdtagare. Ex. 
insulin, ögondroppar, nässpray, inhalatorer och salvor. Kan även gälla tabletter 
såsom  Alvedon  
   - Läkemedel ordinerade vid behov, kontakta alltid sjuksköterska innan 
administrering. 
 
Sjuksköterska eller omvårdnadspersonal med delegering ansvarar  
för detta. 
 
 
Kontrollera: 

 Signeringslista – risk för dubbelgivning vid bl.a. insulinbehandling 

 Rätt vårdtagare 

 Rätt datum 

 Rätt klockslag 

 Rätt dos – räkna tabletterna 

 Hamnade det rätt? Ge rikligt med vätska både innan och efter! 
 

Signera listan direkt efter överlämnandet. 
 
 

 
Läkemedlen ges direkt från dosett/dospåse till vårdtagarens mun utan annan 
personal som mellanstation.  
Tänk på att använda sked, handskar eller medicinkopp. 
 

  



                                                       

 

 

Beslutad Kommunal Hälso- och sjukvård  

Gäller fr.o.m datum 2012-02-20 

Myndighet Socialkontoret Vård och omsorg 

Revideras datum 2018-12-30 eller vid förändring 

Ansvarig Medicinskt ansvarig sjuksköterska 

 

8 

 

 

Åtgärder vid felmedicinering  

Om vårdtagare fått  

 fel läkemedel 

 läkemedel vid fel tidpunkt 

 dubbel dos 

 inte fått ordinerad dos 
 
När det inte stämmer med ordinationen ska sjuksköterska i tjänst 
kontaktas.  
I vissa fall måste läkare kontaktas. 
Avvikelserapport ska skrivas, lämnas till SSK och ev till MAS förvidare 
utredning av vårdskada. 
 
Tänk på regelbundenheten i läkemedelsgivning. Kommer lunchdosen för tätt 
inpå frukostdosen? 
 

Uppföljning av givet läkemedel 
 

 Hjälpte värktabletten? Hade laxermedlet avsedd effekt? Sover hon dåligt, 
trots sömntablett? Kissade hon efter att ha fått urindrivande medicin? 
Rapportera och dokumentera! 

 Blev hon för slö av den nyinsatta medicinen? Vill hon helst sova hela dagen 
efter att ha fått sömntablett?  
Rapportera och dokumentera! 

 Hon har röda utslag på kroppen. Kan det bero på medicinen?  
Rapportera och dokumentera! 
 

VID FÖRÄNDRING/FÖRSÄMRING AV VÅRDTAGARES TILLSTÅND 
 
Den som är närmast vårdtagaren märker förändringarna först.  
Är något annorlunda? – reagera, rapportera och dokumentera! 
 
 
Till exempel: 

 feber 

 kräkning, illamående 

 blödning 

 fall 

 andnöd, andfåddhet 

 värk 
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 förvirring 

 trötthet 

 svullna ben 
 

Listan kan göras lång.  
Är det något som du inte känner igen hos vårdtagaren, 
rapportera till sjuksköterska i tjänst. 
Dokumentera!  

 
 
 
AVVIKELSERAPPORTERING  
 
Något händer som skadar eller hade kunnat skada vårdtagaren. 
Till exempel:  

 fall- halk- eller glidolyckor 

 felmedicinering 

 fel på tekniska hjälpmedel – lift, rullstol, rollator, säng etc. 

 skada orsakad av personal eller annan vårdtagare  
 
 
 
Kontakta omgående sjuksköterska i tjänst, som ansvarar för att rätt 
åtgärder vidtas, skriv avvikelserapport, som ger en beskrivning av 
händelseförloppet. 
 
 
 
 
 
 
 
Landstinget Sörmlands ”Läkemedelshantering i Sörmland reviderat april 2017” 
finns på landstingets Sörmlands hemsida under läkemedelskommittén. 
 


