
 Delegering 
 av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård 

 
Denna blankett används endast då delegering via datorstöd ej fungerar.  

När datorstödet åter fungerar ska uppgifterna omgående föras in i delegeringsmodulen. 
 

 
Härmed delegerar jag till:  
Personaltyp 

 Ordinarie personal 
Namn/personnr 
      

Arbetsplats, tfn 
      

   

 Vikarierande personal 
Namn/personnr 
      

Arbetsplats, tfn 
      

 
Jag har förvissat mig om att ovanstående person har reell kompetens att utföra följande 
arbetsuppgifter: 
a  Administrera1 iordningställd dos av läkemedel och övervaka intag  
a  Iordningställa och administrera ordinerad dos av insulin med insulinpenna  
a  Provtagning för kontroll av socker i blod och urin 
a  Administrera redan färdigställda läkemedel i originalförpackningar 
a  Iordningställa och administrera läkemedel från originalförpackning som ej kan iordningställas i förväg 
a  Iordningställa och administrera läkemedel vid behov ur originalförpackning efter 

överenskommelse med sjuksköterska 
a  Venprovtagning 
  Namn  Personnummer 
 
s  *Sårvård enligt instruktion ..........................................................  .........................  
s  Matning av person med uppenbara  

sväljsvårigheter enligt instruktion ..........................................................  .........................  
s  Enteral nutrion enligt instruktion ..........................................................  .........................  
s  Sårvård enligt instruktion ..........................................................  .........................  
s  RIK–Ren intermittent katetrisering enl instruktion .............................................  .........................  
s  Spolning av urinkateter enligt instruktion ..........................................................  .........................  
s  Peritoneal dialys enligt instruktion ..........................................................  .........................  
s  Sugning av övre luftvägar enligt instruktion.......................................................  .........................  
s  TENS enligt instruktion ..........................................................  .........................  
s  Specifik sjukgymnast enligt bilaga ..........................................................  .........................  
s  Specifik arbetsterapi enligt bilaga ..........................................................  .........................  
  

Gäller följande enhet: ..................................................................................................................  
 
Period fr.o.m – t.o.m 

      
Delegerandes befattningl/namnunderskrift 
      

Arbetsplats, tfn  
      

 

Jag har kunskap om innehållet: 
 Läkemedelshantering i hälso- och sjukvård – SOSFS 2001:17 
 Delegering av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård och tandvård – SOSFS 1997:14 
 Lagen om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område – SFS 1998:531 
 Genomgång av lokal läkemedelsinstruktion och lokal arbetsordning för läkemedel 
 Läkemedelshantering. Råd och anvisningar för kommuner och landsting 2008. Ledningssystem för kvalitet och 

patientsäkerhet i hälso- och sjukvården SOSFS 2005:12 
 Delegeringsrutiner med kunskapstest 
 
 
Jag anser mig ha tillräckliga teoretiska och praktiska kunskaper för att kunna fullgöra 
arbetsuppgifterna och jag åtager mig arbetsuppgifterna och är medveten om att jag har fullt 
yrkesansvar för de delegerade arbetsuppgifterna: 
 
Datum 

      
Namnunderskrift 
 

Arbetsplats, tfn  
      

 
a = allmän och gäller i hela socialtjänstens hälso- och sjukvård 
s = specifik och gäller en namngiven person 
s* = Sårvård gäller endast på den enhet där delegeringen upprättas 
 

                                                 
1 Administrering av läkemedel = tillförsel eller överlämnande av en ordningställd dos. 


