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 DELEGERING 

 OBSERVANDUM 
Iordningställande och administrering eller överlämnande av läkemedel får, när det är förenligt med 
en god och säker vård av patienten, delegeras inom hälso- och sjukvården. För att uppfylla 
författningens krav på kontroll och dokumentation vid genomförande av delegerad uppgift krävs 
dock att den person som mottagit delegering kan dokumentera uppgifterna i läkemedelsmodulen via 
egen behörighet.  

Delegering ska därför ske restriktivt gällande iordningställande, administrering eller överlämnande av 
läkemedel innan tekniska lösningar för dokumentation finns i drift i journalsystemen. Grunden för 
detta ställningstagande är genomförd riskanalys i mars 2018. 

 INNEBÖRD 
Delegera betyder att ge någon rätt att göra en arbetsuppgift som den annars inte får göra. Hälso- och 
sjukvårdspersonal får bara delegera en arbetsuppgift till någon annan om kraven för en god och 
säker vård uppfylls.  

 Den som delegerar en arbetsuppgift till någon annan ansvarar för att den personen har 

förutsättningar att utföra uppgiften.  

 Den som mottar en delegering ansvarar personligen för hur han/hon utför 

arbetsuppgiften. 

 Delegering får inte användas för att lösa resursbrister, vare sig personella eller 

ekonomiska. 
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 ARBETSUPPGIFTER SOM KAN DELEGERAS 
 

Tabell 2 Arbetsuppgifter som kan delegeras samt beskrivning 

 

 Krav vid iordningställande, administrering eller överlämnande av läkemedel 

Dessa verkställande aktiviteter omfattas av strikta krav avseende kontroll och dokumentation, 
oavsett om de ligger inom ordinarie yrkesutövning eller om de tillkommit genom delegering. Det 
betyder att den som mottagit en delegering för till exempelvis överlämnande av läkemedel, har 
samma ansvar och ska följa samma kontroll- och dokumentationskrav som den som sköter uppgiften 
inom ordinarie yrkesutövning. 
De kontroll- och dokumentationskrav som gäller redovisas i avsnittet om iordningställande, 
administrering och överlämnande av läkemedel, hänvisning till 6.6. 

Observera att utgångspunkten är att den som iordningställt ett läkemedel själv ska överlämna eller 
administrera det till patienten.  

Delegering av arbetsuppgifter kopplade till läkemedelshantering ska ske restriktivt och endast i 
undantagsfall. Utgångsläget är att hanteringen av läkemedel ska ske i en obruten kedja och ska 
skötas av personer med behörighet för uppgiften. Redogörelse av aktuella behörigheter finns i 
kapitel 2.1, tabell 1. Det kan aldrig finnas en regel i verksamheten att vissa arbetsuppgifter ska 
delegeras, utan varje enskilt fall kräver individuell bedömning.  

 Vem kan delegera? 

Läkare, sjuksköterska och tandläkare med formell1 och reell2 kompetens kan delegera 
iordningställande, administrering eller överlämnande av läkemedel till annan person med reell 
kompetens. Detta får ske endast när det är förenligt med en god och säker vård.  

 Praktisk information om delegering 

Delegering ska alltid ske under ordnade former och efter noggrann planering.  
En delegering är aldrig tvingande och varje situation ska bedömas utefter omständigheterna. Om 
situationen bedöms vara av den karaktären att sjuksköterskan själv bör hantera all 
läkemedelshantering, trots att annan person med delegering finns tillgänglig, ska så ske. Till exempel 
kan det handla om en mycket sjuk patient med behov av extra bedömning av allmäntillstånd och 
status där kontinuitet är viktigt. Även det omvända gäller; om den som mottagit delegering känner 
sig osäker på hanteringen ska den personen informera om detta och avsäga sig uppgiften i det 
specifika fallet.  

                                                           

1 Formell kompetens är författningskrav för att få delegera och innebär legitimation för yrket 
2 Reell kompetens innebär att i praktiken kunna utföra arbetsuppgiften i alla dess delar. 

Arbetsuppgift Beskrivning 

Iordningställande av 
läkemedel 

Att färdigställa ett ordinerat läkemedel inför administrering. 

Administrering av 
läkemedel 

Att tillföra läkemedel till kroppen. 

Överlämnande av 
läkemedel 

Att överlämna ett läkemedel som ska tillföras till en patient. Läkemedlet 
kan överlämnas till patienten själv eller till en person som är behörig att 
administrera läkemedel. 
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 ANSVARSFÖRDELNING GÄLLANDE DELEGERING 

 Verksamhetschef 

 Är ytterst ansvarig för att delegering sker på ett korrekt och patientsäkert sätt inom 
verksamhetsområdet. 

 Ska inför varje beslut om delegering se till att en riskbedömning görs.  

 Ansvarar för att det finns rutiner för uppföljning samt att delegering omprövas i nödvändig 
omfattning.3  

 Kan införa restriktioner i fråga om delegeringar i verksamheten, d.v.s. bestämma att 
delegering av arbetsuppgifter inte ska ske. 

 Den som delegerar en uppgift ska 

 vara formellt4 och reellt5 kompetent för uppgiften. Den som enbart har formell kompetens, 

men saknar reell, får inte delegera uppgiften. 

 professionellt bedöma behovet och lämpligheten i delegeringen i samråd med 

verksamhetschef. 

 kontrollera och försäkra sig om att den som tar emot delegering har kunskap och kompetens 

för uppgiften, såväl teoretiskt som praktiskt. Detta inkluderar såväl basala kunskaper i 

läkemedelshantering samt de risker som finns kopplade till hanteringen. 

 dokumentera mottagarens kunskaper på Delegeringsblankett (se bilaga 10). 

 tydligt definiera vilken arbetsuppgift det rör sig om. Allmänna termer som administrering av 

läkemedel mm får inte användas. Varje uppgift måste anges var för sig, t ex administrera 

laxantia vid förstoppning, bedövningsgel vid insättning av urinkateter.  

 dokumentera delegeringsbeslut skriftligt enligt mall.  

 bevaka/kontrollera/följa upp att den som mottagit delegering utför uppgiften på ett säkert 

sätt 

 ska återkalla delegeringsbeslut om den som mottagit delegering inte uppfyller kraven. Såväl 
den som utfärdat delegering som verksamhetschef har ansvar för återkallelse. 

 Den som tar emot en delegering 

 Ska vara reellt kompetent för uppgiften och ha dokumenterade teoretiska kunskaper såväl 
som praktiska färdigheter.   

 Får inte överlåta uppgiften till någon annan. 

 Ska underteckna beslut om delegering. 

 Arbetar under eget yrkesansvar. 

 Är skyldig att informera om han/hon inte kan utföra arbetsuppgiften rätt och säkert. Då ska 
delegeringen upphöra. 
 

                                                           

3 Omprövning kan t.ex. ske vid omorganisation, förändrad bemanningssituation, ny teknik införs mm, samt när 

giltighetstiden löpt ut. 
4 Formell kompetens är författningskrav för att få delegera och innebär legitimation för yrket 
5 Reell kompetens innebär att i praktiken kunna utföra arbetsuppgiften i alla dess delar. 



Regional rutin för ordination och läkemedelshantering, version 1.4  

 

4 
 

 DOKUMENTATION VID DELEGERING 
Delegeringsbeslut ska dokumenteras. Det ska framgå 

Informationsruta 25 

 Beslutet ska undertecknas av den som delegerar, den som tar emot delegering samt 
verksamhetschef.  

 Delegeringsbeslutet får endast avse en namngiven person, inte en yrkesgrupp. 

 Delegeringsbeslut gäller högst 1 år och ska bevaras i 3 år efter det slutat att gälla. 

 Delegeringsbeslut upphör att gälla om den som utfärdat eller mottagit delegeringen avslutar 
sin anställning eller byter vårdenhet. 

Läs mer: Bilaga 10 Blankett för delegeringsbeslut 
Delegering, Socialstyrelsen SOSFS 1997:14 

 Utbildning 

Det är verksamhetschefens ansvar att tillhandahålla teoretisk och praktisk utbildning om 
läkemedelshantering och säkra att den person som tar emot en delegering kan uppvisa en relevant 
kunskapsnivå för uppgiften. Därefter kan delegering tilldelas efter individuell bedömning. 
Genomgången utbildning dokumenteras på delegeringsbeslutet.  

Utbildningen ska ge kunskap om 

Informationsruta 26 
 

 EXEMPEL PÅ SITUATIONER DÄR DELEGERING KAN FÖREKOMMA 
Exempel på situationer som kan komma att bli aktuella för delegering listas nedan i tabell 3. Även 
andra situationer kan vara lämpliga för delegering och exemplen ska ses som ett utpekande av 
riktning för vid vilka tillfällen delegering kan användas. 
 

  

 vilken arbetsuppgift det gäller 

 vem som har delegerat 

 vem som tar emot delegeringen 

 kunskap och kompetens hos den som mottar delegeringen 

 delegeringens giltighetstid 

 datum för beslut. 

 

 vad delegering innebär 

 vad roll och ansvar innebär 

 hur vissa tillstånd bedöms innan läkemedel överlämnas eller administreras 

 hantering av läkemedel och de risker som är förenade med 

hanteringen 

 hur avvikelser och risker identifieras 

 hur läkemedelseffekt utvärderas. 

 

https://patientsakerhet.socialstyrelsen.se/om-patientsakerhet/centrala-lagar-och-foreskrifter/sosfs-1997-14
https://patientsakerhet.socialstyrelsen.se/om-patientsakerhet/centrala-lagar-och-foreskrifter/sosfs-1997-14
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Tabell 3 Exempel på delegeringssituationer 

Observera! 
Den som administrerar eller överlämnar ett läkemedel till en patient ska kunna svara på de frågor 
som patienten eventuellt ställer om läkemedlet (effekter, bieffekter, risker mm). 

 

Arbetsuppgift Delegering avser 
iordningställande 

Delegering avser 
administrering 

Delegering avser 
överlämnande 

Bedövningsgel vid insättning av 
urinkateter 

X X  

Bedövningssalva vid stick och punktion 
av huden 

X X  

Salvor, salvförband mm vid 
såromläggning 

X X  

Steril vätska för sköljning av urinblåsa 
vid misstanke om stopp i urinkateter 

X X  

Laxantia vid förstoppning X X  

Ögon-, öron- och näsdroppar  X X 

Kontrastmedel, perorala  X X 


