
Läkemedelsdelegering



Vad menas med delegering?

Legitimerad/utbildad personal (formell kompetens) överlåter någon/några av sina 
arbetsuppgifter till annan vårdpersonal som har kunskap att utföra arbetsuppgiften 
(reell kompetens). Kunskapen att utföra vissa arbetsuppgifter kan man få genom 
praktisk yrkesverksamhet. För att mottaga en arbetsuppgift genom en delegering krävs 
både undervisning och praktisk erfarenhet (SOSFS 1997:14)

När du har tagit emot en delegering har du samma skyldigheter som legitimerad 
personal. Det innebär att du arbetar under hälso- och sjukvårdslagen (HSL 2017:30) och 
patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) och därmed bär du själv ansvar att fullgöra dina 
arbetsuppgifter. 

OBS Delegeringsbeslut gäller i ett år och måste förnyas före utgånget datum, det 
ansvarar du själv för som delegerad personal. Boka in förnyelse med din sjuksköterska i 
tid.



Säker läkemedelshantering i hemmet

Patienter har ofta flera olika läkemedel ordinerade av läkare och det är viktigt att dessa 
administreras vid rätt tidpunkt och på rätt sätt.

Som stöd använder vi dosett, apodos och signeringslistor.

Ordination meddelas från läkare till patient och sjuksköterska. Personal inom vård och 
omsorg följer ordination och får inte ändra i signeringslista.

Läkemedel kan vara i form av tablett, mixtur, salva, ögondroppar, vagitorier, inhalation 
och plåster.



Olika former av tabletter

Tabletter förekommer i kapslar, suppositorier, resoribletter och brus. Det är viktigt att 
du som personal har kunskap om hur tabletten ska administreras. 



Administrera suppositorier 

Suppositorier (supp) skall ges via ändtarmen. 

Den trubbiga sidan skall föras in först så att den inte åker ut.



Administrera ögondroppar/ -salva/ -gel

Vid öppning av en ny förpackning märk flaskan med datum. Flaskorna är hållbara i en 
månad. 

God handhygien, använd handskar.

Se signeringslista vilken sort och vilket öga dropparna ska administreras i. 

Om patienten har mer än en sort är det viktigt att vänta i 5 minuter mellan. 

Om patienten har 

både ögondroppar och ögonsalva

ge dropparna först.



Administrera läkemedelsplåster

Exempel på läkemedelsplåster: smärtplåster, parkinssonsplåster.

Använd ALLTID handskar för att inte komma i kontakt med läkemedlet. 

Dessa placeras på överkroppen, vanligtvis skuldra eller arm. Variera placering av plåstret 
vid bytet. 

Skriv datum på plåstret vid bytet.

Kassera det gamla plåstret i avsedd gul burk.



Apodos (dosdispenserad från apotek)

Tabletter kommer färdigdelade och förpackade i påsar märkta med datum, tid, namn, 
personnummer, antal tabletter samt namn på läkemedel. 

Som delegerad personal lämnar du ut rätt påse vid rätt tidpunkt och kontrollerar att 
antalet tabletter överensstämmer med vad som står på påsen. 

Signera alltid på rätt dag och klockslag på signeringslistan. 

OBS signera efter att patienten har tagit sina mediciner. 



Dosett

Ibland delas patientens läkemedel i dosett. Ibland har patienter både dosett och apodos. 
Vissa tabletter går ej att beställa i apodos. 

När patient har en tillfällig behandling eller om patienten har många 

läkemedelsändringar delas detta oftast i dosett. 

Dosetten ska vara märkt med patientens namn och personnummer 

samt ha en ordinationskort på baksidan. 

Patienten kan ha flera dosetter i hemmet då dosetterna 

delas 1-4 veckor i taget. 

OBS viktigt att plocka alla läkemedel ur en dosett en vecka i taget. 



Waran



Narkotikajournal för plåster



Signeringslista för narkotikaklassade läkemedel 
vid behov



Signeringslista för läkemedel vid behov



Signeringslistor för läkemedel



Skriv en kommentar på baksidan om något avviker

” ! ” ALLT som innebär att patienten ej fått 
sitt/sina läkemedel.

Exempelvis: Vill ej ta läkemedel, mår illa och kan 
inte ta läkemedel, patienten mår dåligt och 
sjuksköterska råder att ej läkemedel, patienten 
får läkemedel av någon annan, patienten tar en 
del av sina läkemedel men inte alla etc.



Signera - vad gör vi, varför?

Signaturen visar att DU gjort DITT jobb!

Utan signatur vet vi inte om patienten fått läkemedel eller inte - då måste ansvarig 
enhet skriva en avvikelse om att uppdraget inte utförts.

SÄTT INTE ETT KRYSS. Kryssen står för att legitimerad personal har tagit ett beslut om 
att tillfälligt inte ge läkemedel. Alla andra orsaker ska skrivas med utropstecken!

När något läkemedel är utsatt noteras detta med ett ”%” av legitimerad personal. 

När patienten inte fått sina läkemedel, ring alltid ansvarig sjuksköterska.



Läkemedel från originalförpackning
/vid behovs ordination (vb)

Läkemedel som patienten ej tar dagligen men finns att ta vid 

behov finns i originalförpackning i hemmet/ patientens medicinskåp. 

Läkemedel skall finnas ordinerat och en vid behovs signeringslista finns 

för aktuellt preparat.

Vid administrering av läkemedel ur originalförpackning är det viktigt att försäkra sig om rätt 
dos och antal tabletter. Ofta finns en maxdos noterat på signeringslistan. Ibland skall ansvarig 
sjuksköterska kontaktas innan administrering av vid behovs läkemedel. 

Bra om alla aktuella vb läkemedel finns samlade på ett ställe tex på en bricka eller i en 
kartong. Vissa patienter har låsta läkemedelsskåp för förvaring av sina läkemedel i hemmet.



Praktisk övning 

Alla på utbildningen får en signeringslista 

1. Ni är hos patienten på onsdag kl. 08. Vad gör ni? Visa praktiskt och signera på listan.

2. Vad gör ni om patienten inte vill/kan ta sina läkemedel?

3. Vad är viktigt när du ger ögondroppar? 

4. Vad gör ni om patienten inte fått sitt plåster bytt på morgonen?


