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1. INLEDNING 
Delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter får göras endast när det är förenligt 
med en god och säker vård. Vårdgivaren kan aldrig besluta att viss eller vissa 
hälso- och sjukvårdsuppgifter ska delegeras. Behovet och lämpligheten av 
delegering i det  enskilda fallet kräver alltid en bedömning av legitimerad personal.  
 

2. REGELVERK 
HSL 2017:30 
SFS 2010:659 Patientsäkerhetslagen 6 kap. 3 § och 1 kap. 4 § 
SOSFS 1997:14 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd ”Delegering 
av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård och tandvård” 
HSLF-FS 2017:37 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ordination och 
hantering av läkemedel i hälso- och sjukvården 
SOSFS 2008:1 Användning av medicintekniska produkter i hälso- och sjukvården 

 

3. MÅL 
Verksamheten ska bedrivas så att den uppfyller kraven på en god och säker vård 
och behandling. Beslut att delegera ansvar för vårduppgifter ska vara förenligt 
med säkerheten för patienten. 
 

4. DEFINITION 

 
DELEGERING 
Med delegering avses att någon som tillhör hälso- och sjukvårdspersonal och som 
är formellt kompetent för en medicinsk arbetsuppgift överlåter denna till en 
annan        person som saknar formell kompetens för uppgiften. 

FORMELL KOMPETENS 
Med formell kompetens avses att man har legitimation för yrket. 

 
REELL KOMPETENS 
Reell kompetens innebär att en person genom erfarenhet i sin praktiska 
yrkesverksamhet eller genom fortbildning visat sig ha blivit reellt kompetent för 
den uppgift som avses att delegeras. 
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5. VID DELEGERING GÄLLER FÖLJANDE: 
• Arbetsuppgift som delegeras ska vara klart definierad 
• Delegering kan inte ske om uppgiften enligt bestämmelse i författningen 

är        förbehållen viss yrkeskategori 
• Delegering av arbetsuppgift kan endast ske från den som är formellt 

och              reellt kompetent för den arbetsuppgift som beslutet gäller 
• Den som genom delegering erhållit viss arbetsuppgift får 

inte         vidaredelegera denna uppgift 
• Ett delegeringsbeslut är alltid personligt 
• Ett delegeringsbeslut är alltid tidsbegränsat, gällande högst 12 månader 
• Vid delegering måste alltid den som ämnar delegera viss arbetsuppgift 

förvissa sig om, att den som avses få uppgiften på ett fullt 
tillfredställande  sätt kan utföra den; ansvaret för detta åligger den som 
fattar beslut om delegering 

• Den som får en delegering och saknar kunskap för uppgiften är skyldig 
att  informera sjuksköterskan om att han/hon inte klarar uppgiften. 

• Den som delegerar viss arbetsuppgift ansvarar för sitt beslut och ska 
följa  upp hur uppgiften fullgörs 

• Den som genom delegering erhållit viss uppgift ansvarar i samma 
utsträckning som i fråga om sina övriga egna arbetsuppgifter för sitt 
sätt  att utföra den delegerade uppgiften 

• Varje delegeringsbeslut ska vara skriftligt, inbegriper även 
elektronisk       signering 

• Ett delegeringsbeslut bör förvaras i 10 år efter att det upphört att gälla 
• Ett delegeringsbeslut kan när som helst återkallas av den som 

meddelat        beslutet, den för den medicinska verksamheten på enheten 
ytterst ansvarige 

• Vid delegering av arbetsuppgift kan/bör samråd ske med närmaste chef 
 

5.1 DELEGERINGSFÖRFARANDE 
Delegeringsprocessen består av fyra steg. Introduktion av personal, Utbildning och 
kunskapskontroll, delegering, uppföljning och förnyad delegering. 
 
Vid delegering gäller följande: 

• Genomgången utbildning ”Jobba säkert med läkemedel” med ett utskrivet diplom som 
kan utföras hemma och tas med till introduktionstillfället. Testet utföras på 
arbetsplatsen i första hand 

• Teoriutbildning på plats med praktiska moment. Underlag finns på Insidan 

• Kunskapstest på plats hos sjuksköterska och sker i dialog med medarbetaren. 
 
Utbildningsmaterial och kunskapshäfte för läkemedel och insulin finns på insidan. Länk till 
utbildningen ”Jobba säkert med läkemedel” finns i vår utbildningskatalog Competenz på Insidan. 

 

6. ANSVAR 
VÅRDGIVAREN 
Vårdgivaren ska planera, leda och kontrollera verksamheten på ett sätt som leder 
till att kravet på god vård i hälso- och sjukvårdslagen upprätthålls. 

 
Medicinskt ansvarig sjuksköterska har enligt Hälso- och sjukvårdslagen det 
yttersta  ansvaret för att delegeringar tillgodoser patientsäkerheten. 

 



Sida 4 av 12 

 

 

MEDICINSKT ANSVARIG SJUKSKÖTERSKA 
Ansvarar för att: 

• Rutiner upprättas och revideras gällande delegering av kommunala 
hälso- och sjukvårdsuppgifter 

• Rutiner är kända och tillämpas 
• Återta ett delegeringsbeslut då detta anses vara en risk 

för  patientsäkerheten 

VERKSAMHETSCHEF ENLIGT HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSLAGEN 
Ansvarar för att det ska finnas resurser och kompetent personal för att bedriva 
en          god och säker vård. 
 
ENHETSCHEF 
Ansvarar för att: 

• Ha kunskap om och följa gällande rutin för delegering 
• Tillse och avsätta tid för utbildning och bredvid gång inför delegering 
• Ha kännedom om vilken personal som har delegering 
• Planera semester, ledigheter, utbildningar med mera på ett sådant sätt 

att  resurser finns så att delegerade arbetsuppgifter kan utföras 
• Sträva efter kontinuitet så att man kan begränsa antal personer 

med  delegering av speciella arbetsuppgifter. 
 

LEGITIMERAD HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSPERSONAL 
Ansvarar för att: 

• Gå igenom lagstiftning för delegering 
• Ha kunskap om och följa gällande rutin för delegering 
• Bedöma om delegeringen är förenlig med en god och säker vård 
• Använda fastställt utbildningsmaterial 
• Varje delegerad uppgift är definierad 
• Delegera arbetsuppgifter inom sina egna enheter 
• Informera chefen om aktuella delegeringar 
• Följa upp delegeringsbeslut 
• Ompröva delegeringsbeslut 
• Vid behov återta en delegering 
• Skriftligen rapportera avvikelser 

 
DELEGERINGSMOTTAGAREN 
Ansvarar för att: 

• Ha kunskap om och följa gällande rutin för delegering 
• Kontakta legitimerad personal om osäkerhet råder vid utförandet 

av  uppgiften 
• Senast en månad innan delegeringen blir ogiltig meddela personen 

som  har utfärdat delegeringen 
• Vid avvikelse ta kontakt med legitimerad personal 
• Skriftligen rapportera avvikelser 

 

7. KRAV PÅ DELEGERINGSMOTTAGAREN 

 
DELEGERINGSMOTTAGAREN SKA HA: 

• Anställning på aktuell enhet 
• Fyllt 18 år 
• Fullgjort bredvid gång på enheten 
• Genomgått lokal delegeringsutbildning enligt fastställt utbildningsmaterial 
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• Fått individuell utbildning av legitimerad personal på enheten 
• Genomfört kunskapstest 
• God kännedom om enheten och vilka patienter delegeringen gäller 

Studenter under verksamhetsförlagd utbildning kan ej ta emot en delegering 
 

8. DELEGERINGSBESLUT 
I det skriftliga delegeringsbeslutet ska det framgå: 

• vilken arbetsuppgift som delegerats 
• vem som delegerat uppgiften, hennes/hans underskrift 
• till vem uppgiften delegerats, hennes/hans underskrift och arbetsplats 
• att tidsperioden för delegeringsbeslutets giltighet är högst 1 år 
• datum för beslut 

 

9. UPPFÖLJNING AV EN DELEGERING 
Uppföljning ska ske genom ett personligt samtal med delegeringsmottagaren. En 
praktisk uppföljning ger tillfälle till handledning och ett lärande. I ansvaret för 
uppföljning kontrolleras att uppgiften har skötts på ett säkert sätt t.ex. genom 
kontroll av signeringslistor och avvikelser. 
 
Ett delegeringsbeslut ska omprövas när omständigheterna påkallar det och ska 
omedelbart återkallas, om beslutet inte längre är förenligt med god och säker 
vård.  Beslut om ändringar ska dokumenteras i delegeringsbeslutet. Om 
omprövning inte        skett upphör delegeringen att gälla. Både den som utfört 
delegeringen och den som  mottagit delegeringen ansvarar för att kontrollera att 
delegeringen fortsatt gäller. Delegeringsmottagaren ska fortlöpande få 
information och handledning om sådant  som är av betydelse för utförandet. 
 

10. FÖRNYELSE/FÖRLÄNGNING AV DELEGERING 
• Ansvar för att delegeringsbeslutet förnyas har legitimerad personal 

och  den delegerade personalen 
• Vid förnyelse av delegering ska delegeringsmottagaren genomgå 

ett  kunskapstest. Se insidan. 

 

11. DELEGERING MELLAN OLIKA VÅRDGIVARE 
Delegeringar av hälso- och sjukvårdsuppgifter kan ske oberoende av om den som 
delegerar och den som mottar arbetsuppgiften tillhör samma organisatoriska 
verksamhet eller inte. Förutsättningarna för sådan typ av delegering är att 
medicinskt ansvarig sjuksköterska och verksamhetschef hos annan vårdgivare 
samverkar i dessa frågor. Delegeringsrutiner gäller även under dessa förhållanden. 
 

12. AKUTA SITUATIONER 
I en akut nödsituation kan det bli nödvändigt för legitimerad personal att beordra 
utförandet av en viss arbetsuppgift. Detta är inte att betrakta som delegering 
utan             som handräckning. Med detta avses hälso- och sjukvårdsuppgifter som en 
person               utan formell kompetens får i uppdrag att utföra vid ett enstaka tillfälle. 
 

13. AVSTEG FRÅN DELEGERINGSRUTINEN 
Om avsteg från delegeringsrutinen ska göras krävs det en riskanalys och 
godkännande av medicinskt ansvarig sjuksköterska. Riskanalysen syftar till att 
identifiera, analysera och bedöma risker som kan äventyra kvaliteten och säkerhet 
i utförandet av arbetsuppgiften. Efter riskanalysen ska en tydlig anvisning för 
arbetsuppgiften utarbetas och dokumenteras. 
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14. UPPHÖRANDE AV DELEGERINGSBESLUT 
Lämnar den som utfärdat delegeringsbeslut sin befattning, upphör delegeringarna 
han/hon utfärdat att gälla. Efterträdaren ska ta ställning till om beslutet 
fortfarande ska gälla. I väntan på efterträdare beslutar MAS om delegeringarna 
fortfarande ska gälla eller förnyas. Delegeringsbeslutet upphör även att gälla då 
uppgiftsmottagaren avgår från sin tjänst eller på annat sätt avsäger sig uppgiften. 
Delegeringen får inte överföras på dennes efterträdare. 
 

15. ÅTERKALLANDE AV DELEGERING 
Den som fattat delegeringsbeslut ska omedelbart återkalla beslutet om det inte 
längre är förenligt med god och säker vård. Återkallande av delegeringsbeslut ska 
göras skriftligt och kan göras av följande personer: 

• Den som fattat delegeringsbeslutet 
• Annan legitimerad personal inom yrkesgruppen som har 

uppmärksammat att uppgiften inte utförs på ett säkert sätt 
• Medicinskt ansvarig sjuksköterska 
• Uppgiftsmottagaren kan begära återkallande av delegering. 

Beslut om återkallelser av delegering ska dokumenteras på beslutet. 
Om den delegerade personalen har ett känt missbruk av läkemedel, alkohol 
eller droger ska enhetschef alltid informera medicinskt ansvarig sjuksköterska 
som tar  ställning om återkallelse av delegering ska göras. 
 

16. PERSONAL MED STÖRRE ARBETSOMRÅDEN 
Hur delegering ska ske till personal som har ett större arbetsområde till exempel 
timanställda, flera enheter och nattpatrull ska klargöras i lokala rutiner för 
respektive  verksamhet där detta kan bli aktuellt. 
 

17. SIGNATURFÖRTYDLIGANDE 
Vid alla delegeringar ska ett signaturförtydligande göras. 

18. UTBILDNINGSMATERIAL 
Fastställt utbildningsmaterial ska användas i samband med utbildning och 
delegering. 
 

19. FÖR DELEGERING FRÅN SJUKSKÖTERSKA GÄLLER     FÖLJANDE: 
• Genomgång av gällande lagstiftning för delegering samt Socialstyrelsens 

föreskrifter och allmänna råd om ordination och hantering av läkemedel 
i  hälso- och sjukvården HSLF-FS 2017:37 

• Genomgång av övergripande och lokala arbetsordningar för  
läkemedelshantering 

• Hur omfattande genomgång som behövs är beroende av 
delegationens        omfattning. 

• Genomgång vid delegering av insulingivning. 
• Genomgång vid delegering av övriga arbetsuppgifter såsom  

syrgasbehandling, sondmatning, subcutana injektioner osv. 
http://www.vardhandboken.se/ 
 

20. FÖR DELEGERING FRÅN ARBETSTERAPEUT OCH  SJUKGYMNAST 
GÄLLER: 

• Genomgång av gällande lagstiftning för delegering samt 
Socialstyrelsens föreskrift 1997:14 

http://www.vardhandboken.se/
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• Genomgång av specifikt material och ordinationsanvisning gällande 
den           delegerade arbetsuppgiften. 

• Delegeringen ska föregås av undervisning och kunskapskontroll. 
• Delegering får inte ske om patientens hälsotillstånd är så skiftande 

att kontinuerlig bedömning krävs vid varje tillfälle arbetsuppgiften 
utförs. 

• Delegering sker genom ett skriftligt beslut som ska skrivas under både 
av          den som delegerar och av den som tar emot delegeringen. Både den 
som delegerar och den som blir delegerad ansvarar för att delegeringen 
är aktuell. Själva delegeringen utförs i aktuellt system. 

 

DELEGERINGSBARA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSUPPGIFTER 

 
DELEGERAS AV SJUKSKÖTERSKA 
Nedan angivna arbetsuppgifter kan efter bedömning i det enskilda fallet, 
delegeras  till befattningshavare med reell kompetens. Sjuksköterska kan efter 
överenskommelse med MAS i varje enskilt fall göra vissa undantag gällande 
iordningställande och administration av behovs ordinerade läkemedel. Detta ska 
då tydligt anges på signeringslistan. 

LÄKEMEDELSHANTERING 
 

IORDNINGSTÄLLA OCH ADMINISTRERA SAMT ÖVERVAKA INTAG TILL 
EN PATIENT ORDINERAT 

• Receptfritt tarmreglerande läkemedel 
• Injektion av insulin med insulinpenna till person med stabilt 

blodsockervärde 
• Brustabletter 
• Flytande läkemedel 

 
IORDNINGSTÄLLA OCH ADMINISTRERA 

• Subkutan injektion av insulin med insulinpenna till patient med stabilt 
blodsockervärde, se utförlig information under ”Delegering av 
insulingivning” 

 
ADMINISTRERA FÖRFYLLD SPRUTA 

• Subkutan injektion av symtomlindring till patient, se         utförlig 
information under ”Delegering av övriga arbetsuppgifter” 

• Subkutan injektion av förifylld Fragmin spruta, se         utförlig information 
under ”Delegering av övriga arbetsuppgifter” 
 

ADMINISTRERA TILL PATIENT 
• Ordinerat läkemedel som iordningställts i patientdoser av 

sjuksköterska  t.ex. dosett 
• Ordinerat läkemedel som iordningställts av apoteket 

genom  dosdispensering 
• Ordinerat läkemedel som av tillverkaren färdigställts för 

administrering         direkt till patient och som inte är avsett för injektion ex. 
ögondroppar, nässpray, salvor, suppositorier, vagitorier, inhalationer 
och plåster 

• Ordinerat läkemedel via nässond till namngiven patient, se utförlig 
information under ”Delegering av övriga arbetsuppgifter” 

• Ge vid behovs ordinerade läkemedel enligt ordination efter 
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skriftliga         direktiv från sjuksköterska eller efter kontakt med 
sjuksköterska. 

• Administrera syrgas enligt ordination, se utförlig information 
under checklista vid delegering- övriga arbetsuppgifter 

 
OMFATTNINGEN AV DELEGATIONEN 
Om inget annat anges gäller att iordningställa och administrera läkemedel från 
dosett, dosdispenserat läkemedel, medicinmugg samt läkemedelspåse, flytande 
läkemedel, brustabletter, pulver och granulat, läkemedel som förvaras i sin 
originalförpackning, salvor för medicinskt bruk, ögondroppar/ögonsalva, 
nässpray/näsdroppar, suppositorier, örondroppar/öronsalva, vagitorier och 
vaginaltabletter/ -kräm, klysman, behandlingsplåster, inhalationer med inhalator 
och vidbehovs läkemedel efter kontakt med sjuksköterska eller enligt skriftliga 
direktiv från sjuksköterska gäller inom alla enheter inom förvaltningen. 
Sjuksköterskan på aktuell enhet ska dock noggrant instruera vad som är        viktigt 
att känna till om lokala rutiner och individuella ordinationer. 
 

ÖVRIGA DELEGERINGSBARA UPPGIFTER 

Observera att vissa uppgifter endast kan delegeras till namngiven patient 
och att mer information finns under rubriken ”Delegering av  övriga 
arbetsuppgifter” 

KATETERHANTERING/TAPPNING AV URINBLÅSA 
Tappning och RIK (ren intermittent kateterisering) i okomplicerade fall till 
namngiven patient 

• Byte av påse 

• Spolning 

• Uro-Tainer 

 
SONDHANTERING TILL NAMNGIVEN PATIENT 

• Sondmatning via PEG inklusive spolning  

• Sondmatning via nässond inklusive spolning  

• Borttagande av sondaggregat inklusive 
spolning 

 

STOMIVÅRD 

• Byte av påse 

• Omläggning, hudvård och byte av stomiplatta 
 

SYRGASBEHANDLING TILL NAMNGIVEN PATIENT 

• Byte av mask/grimma 

• Skötsel av syrgasutrustning 
 

SUGNING AV LUFTVÄGAR TILL NAMNGIVEN PATIENT 

• Sugning av övre luftvägar 

• Sugning av nedre luftvägar via trachealkanyl 

•  Skötsel av trachealkanyl 

 

PROVTAGNING 

• Venprovtagning 

• Plasmaglukos kapillärt 
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• Odlingsprov 

• Kontroll med urinsticka efter ordination 

 
SÅROMLÄGGNING 

• Omläggning av sår i okomplicerade fall 

• Omläggning av sår i komplicerade fall till namngiven person 
 

ÖVRIGA ÅTGÄRDER 
Övrigt ska specificeras och godkännas av MAS i förväg 

CHECKLISTA VID DELEGERING 
 

GENOMGÅNG AV 
• Läkemedelsformer; tabletter, kapslar, resoribletter, mixturer, 

inhalationsberedningar, suppositorier, vagitorier, klysma, plåster, 
ögon- 
droppar/salva, örondroppar/salva, salva, kräm, lösningar för utvärtes bruk 

• Ordination - recept, ordinationskort/doslista, läkemedelslista 
• Dispenseringssystem - dos, påse, mugg, dosett 
• Tilläggsmedicinering 

 
LÄKEMEDELSFÖRVARING OCH TRANSPORT 

• I hemmet/på enheten 
• Transport av dosdispenserat läkemedel till patienten 
• Kontroll av iordningställd dos/iordningställande av receptfritt 

tarmreglerande medel 
• Ordinationsunderlag, genomförda ändringar 
• Identitetskontroll, preparat, styrka, dos, dag och tid 
• Rimlighetsbedömning 

 
ADMINISTRERING AV LÄKEMEDEL FRÅN IORDNINGSTÄLLD DOS 

• Kontroll av dag, tid, dos, administreringssätt 
• Tilläggsmedicinering 
• Kontroll av intag, behov av övervakning 
• Signering 

 
VID BEHOVSMEDICINERING 

• Ordination, bedömning av behov, iordningställd dos 
• Kontakt/rapportering till sjuksköterska 
• Dokumentation 

 
UPPFÖLJNING AV GIVET LÄKEMEDEL 

• Önskad effekt, biverkningar, interaktion 
• Kontakt/rapportering till sjuksköterska 

 
AVVIKELSESYSTEM FÖR LÄKEMEDELSHANTERING 

• Avvikelserapport patient 
• Kontakt/rapportering till sjuksköterska 
• Åtgärder/uppföljning 
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                         INSULINGIVNING DELEGERING PER VERKSAMHET/ENHET 
 

SJUKDOMEN DIABETES MELLITUS 
• Symtom och åtgärder 
• Hypo- respektive hyperglykemi 
• Insulin 
• Förvaring, hållbarhet 
• Olika sorter/verkan 
• Dosering 

 
MATERIAL FÖR INSULINBEHANDLING 

• Insulinpennor 
• Blodsockermätare och stickor, urinstickor, dokumentation 
• Hjälpmedelskort 

 
INJEKTIONSGIVNING 

• Injektionsställen för subcutan injektion 
• Injektionsteknik 
• Komplikationer vid injektionsgivning 
• Handhavande av material efter insulingivning, riskhantering 
• Praktisk injektionsgivning under sjuksköterskans överinseende minst tre 

gånger 

ORDINATION 
• Ordinationsunderlag 
• Kontroller 
• Signeringslista 

 
DELEGERING AV ÖVRIGA ARBETSUPPGIFTER 

 
VID DELEGERING AV SPOLNING AV KAD TILLKOMMER: 

• Genomgång av orsak/sjukdom som föranleder att individen har KAD 
samt         varför spolning av KAD ska genomföras. 

• Genomgång av stycket angående KAD-skötsel i 
Vårdhandboken, http://www.vardhandboken.se/ samt 
www.smittskyddvarmland.se 

• Genomgång av hur återrapport sker till sjuksköterska/distriktssköterska 
vid: 

1. okomplicerad spolning 
2. komplicerad spolning 

• Praktisk spolning av KAD på enskild, under överinseende av 
sjuksköterska/distriktssköterska. 

VID DELEGERING AV RIK (REN INTERMITTENT KATETRISERING) TILLKOMMER: 
• Genomgång av orsak/sjukdom som föranleder RIK. 

Genomgång av aktuella sidor i Vårdhandboken. 
http://www.vardhandboken.se/ samt www.smittskyddvarmland.se 

• Information om vart man vänder sig om problem uppstår 
• Praktisk RIK på den enskilde under överinseende av 

sjuksköterska/distriktssköterska 

VID DELEGERING AV SONDMATNING TILLKOMMER: 
• Genomgång av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (1988: 

25) om ansvarsfördelning inom den slutna hälso- och sjukvården vid 
sondmatning. 

http://www.vardhandboken.se/
http://www.smittskyddvarmland.se/
http://www.vardhandboken.se/
http://www.smittskyddvarmland.se/
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• Genomgång av aktuella sidor i Vårdhandboken under rubriken ”Nutrition”. 
http://www.vardhandboken.se/ 

• Genomgång av orsak/sjukdom som föranleder sondmatningen. 
• Genomgång av material: 

1. sond 
2. aggregat 
3. sondnäring 
4. näringspump 
5. övriga tillbehör 

• Genomgång av hur mediciner tillförs. 
• Genomgång av hygien runt sondmatning. 
• Genomgång av hur sondnäringen förvaras. 
• Praktisk sondmatning hos den enskilde under överinseende 

av      sjuksköterska/distriktssköterska. 

VID DELEGERING AV STOMIVÅRD TILLKOMMER: 
• Genomgång av orsak/sjukdom som föranleder stomivård 
• Genomgång av aktuella sidorna i Vårdhandboken, under rubriken 

stomi. http://www.vardhandboken.se/ 
• Information om vart man vänder sig när problem uppstår 
• Praktisk stomivård på enskild, under överinseende 

av  sjuksköterska/distriktssköterska. 
 

VID DELEGERING AV SYRGASBEHANDLING TILLKOMMER: 
• Genomgång av orsak/sjukdom som föranleder syrgasbehandling. 
• Genomgång av aktuella sidorna i Vårdhanboken under rubriken 

Andning            och cirkulation. http://www.vardhandboken.se/ 
• Praktisk genomgång på den enskilde under överinseende 

av  sjuksköterska/distriktssköterska. 
 

VID DELEGERING AV SUGNING ÖVRE LUFTVÄGARNA TILLKOMMER: 
• Genomgång av orsaken/sjukdom som föranleder behov av sugning av 

övre luftvägar. 
• Genomgång av aktuella sidor i Vårdhandboken under rubriken Andning 

och cirkulation. http://www.vardhandboken.se/ 
• Praktisk genomgång på den enskilde under överinseende 

av sjuksköterska/distriktssköterska. 
 
VID DELEGERING AV SUBCUTAN (SC) INJEKTION TILLKOMMER 

• I första hand delegeras arbetsuppgiften till personal med undersköterskekompetens 
• Sjuksköterska informerar personal om bakomliggande sjukdom. 
• Sjuksköterska informerar personal om behandlingen samt risker 

om  behandlingen uteblir eller blir felaktig. 
• Specifik signeringslista upprättas av sjuksköterskan. 
• Sjuksköterska kontaktas omedelbart om fel uppstår 

i          läkemedelshanteringen 
• Ordinationsunderlaget ska förvaras hos patienten 
• Praktisk injektion utförs hos den enskilde under överinseende 

av  sjuksköterska. 
• Se rutin ”Delegering vid symtomlindring” på Insidan 

 
 
 

http://www.vardhandboken.se/
http://www.vardhandboken.se/
http://www.vardhandboken.se/
http://www.vardhandboken.se/


Sida 12 av 12 

 

 

VID ADMINISTRERING AV INJEKTION IORDNINGSSTÄLLD DOS 
ANTIKOAGULANTIA SUBCUTANT  (EX. FRAGMIN ELLER LIKNANDE 
PREPARAT) 
 

• Sjuksköterska informerar personal om bakomliggande sjukdom. 
• Sjuksköterska informerar personal om behandlingen samt risker 

om  behandlingen uteblir eller blir felaktig. 
• Specifik signeringslista upprättas av sjuksköterskan. 
• Sjuksköterska kontaktas omedelbart om fel uppstår 

i          läkemedelshanteringen 
• Ordinationsunderlaget ska förvaras hos patienten 
• Praktisk injektion utförs hos den enskilde under överinseende 

av  sjuksköterska. 
• Se Fragmin®, Pfizer (medicininstruktioner.se) 

 
 

 

https://www.medicininstruktioner.se/pfizer/fragmin/

