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Delegeringsområden i hälso- och sjukvården 

Omvårdnadspersonal i äldreomsorgen 

Erfaren och kompetent personals delegering gäller inom samarbetsområden, se 

förteckning över samarbetsområden längre ned i dokumentet. 

Omvårdnadspersonal inom Funktionsstöd 

Omvårdnadspersonal inom Funktionsstöd delegeras på de områden/boenden där 

sjuksköterska har omvårdnadsansvar.  

LOV företagen  

Omvårdnadspersonal inom LOV kan delegeras inom sitt företagsområde under företagets 

namn. 

Undersköterskor anställda i Hälso- och sjukvårdsenheten  

Undersköterskor anställda i Hälso- och sjukvårdsenheten kan delegeras på Hemtjänst/Vård- 

och omsorgsboende*. 

Resurspass 

Vid tillfällig placering på resurspass utanför sitt sedvanliga delegeringsområde, ska delegerade 

insatser undvikas så långt det är möjligt.  

Delegering i krissituationer till exempel pandemi  

Pandemi eller andra krissituationer kan medföra bortfall av personal och behov av att 

omfördela befintliga resurser. Krissituationer brukar delas in i olika nivåer vilket har för avsikt 

att beskriva krisens allvarlighetsgrad och behov av anpassad hantering.  

I krissituationer kan det bli aktuellt att erfaren och kompetent personal delegeras inom utökat 

område i följande ordning: 

- inom större samarbetsområden inom de olika verksamheterna  

- inom hela verksamhetsområde 

- utökas till annat verksamhetsområde  

- utökas till hela förvaltningen 

Ställningstagande till behov av utökat område för delegering hanteras av MAS och 

verksamhetscheferna.   
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Vid omfördelning av personal utanför sitt sedvanliga delegeringsområde  

ska delegerade insatser undvikas så långt det är möjligt 

 

 

Förteckning över samarbetsområden inom ordinärt boende 

Allön/Hammar, Sommarlyckan, Sommaro och Österäng 

Söder och Östermalm.  

Färlöv/Önnestad och Vä.  

Tollarp och Tollarp centrum. Arkelstorp och Fjälkinge.  

Åhus centrala, Åhus norra och Degeberga 

Natten är ensamma i sitt uppdrag och därmed mer sårbara. Delegering för personal på 

natten sker inom hela upptagsområdet ordinärt boende. Delegeras av ssk natt.  

Förteckning över samarbetsområden inom VOBO 

Samarbetsområde 1 (vobo 1) 

Björklunden 
Skogåsa 
Forsalid 
Skärdal Östra 
Skärdal Västra 

Samarbetsområde 2 (vobo 1) 

Lanternan 
Åhaga 
Möllebackshemmet 
Fjällbacka 1 
Fjällbacka 2 

Samarbetsområde 3 (vobo 2) 

Tollaregården 
Almhaga 
Charlottesborg A 
Charlottesborg B 
Stavfre/Jasminen  
Stavfre 

Samarbetsområde 4 (vobo 2) 

Hammarshemmet 
Östergård 1 
Östergård 2 
Allögården 
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Samarbetsområde 5 (vobo 2)  

Österängsgården 1 
Österängsgården 2 
Hjärtebacken 1 
Hjärtebacken 2 
 
 

 

 

 

*Hemtjänst/Vård- och omsorgsboende = Alla hemtjänstenheter plus alla vård- och 

omsorgsboenden förutom Lindåsa, Axeltorp, Amalia, Christiansro och Sommarlustvägen. 

 


