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Omsorgsförvaltningen

Katarzyna Wisniewska
MAS, Medicinskt ansvarig sjuksköterska
2020-04-01

Delegering i Hälso- och sjukvården under rådande Corona Pandemi
2020
En beskrivning av hur Omsorgsförvaltningen hanterar delegering av
läkemedelshantering och subcutana injektioner, företrädesvis insulin.
Detta utifrån vilken nivå i Pandemins olika nivåer* verksamheten/förvaltningen
befinner sig i.

Nivå 1
Inga förändringar beträffande rådande delegeringsrutin.
Nivå 2
Inga förändringar beträffande rådande delegeringsrutin.
Nivå 3
Erfaren och kompetent personals delegering gäller inom samarbetskonstellation, se
förteckning över samarbetskonstellationer längre ned i dokumentet.
Utifrån rådande situation i enskilt verksamhetsområde så kan, efter avstämning
med MAS, omfattning utökas inom verksamhetsområde.
Nivå 4
Erfaren och kompetent personals delegering gäller inom verksamhetsområde.
Utifrån rådande situation i enskilt verksamhetsområde så kan, efter avstämning
med MAS, omfattning utökas till annat verksamhetsområde.
Överväga förändrad organisations struktur – skapa HSV team.
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Nivå 5
Erfaren och kompetent personals delegering gäller inom hela förvaltningen.
Förändrad organisations struktur – HSV team.

Privata utförare av HT
För de privata utförarna gäller oavsett nivå att personal kan delegeras inom sitt
företags område under företagets namn. För uppföljningsansvar se under
Uppföljning.

Vid omfördelning av personal utanför sitt sedvanliga delegeringsområde, ska
delegerade insatser undvikas så långt det är möjligt.

Uppföljning
Utifrån ovan ställs det andra krav på uppföljning i nivå 3-5. I nivå 3-5 kan enskild
sjuksköterska inte följa upp enskild kund/patient. Uppföljning ske via
avvikelsehantering samt genom samarbete mellan sjuksköterskor och
omvårdnadspersonal.








Tjänstgörande sjuksköterska ska finnas som stöd för den personal som är
osäker kring utfarande av delegerad medicinsk arbetsuppgift om
delegerande sjuksköterska inte är på plats.
Delegerade personalen ska kontakta delegerande/tjänstgörande
sjuksköterska vid osäkerhet/funderingar eller frågor gällande utförande av
medicinskt arbetsuppgift.
Vid brister av utfarande av medicinsk arbetsuppgift ska delegerande
sjuksköterska kontaktas. För rutiner kring borttagning av delegering se
under ordinarie rutin.
Omvårdnadsansvarig sjuksköterska ansvarar för planering och uppföljning
av ordinationer .
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Praktiskt genomförande
Under pågående delegering kan den delegerande ssk utöka område där delegering
ska gälla. När delegerings giltighetstid har gått ut/närmar sig utgångsdatum och
om det föreligger behov av utökat området sker delegering i enlighet med gällande
rutiner.

Samarbetskonstellationer delegering under rådande Corona
Pandemi
Förteckning över samarbetskonstellationer inom ordinärt boende
Allön/Hammar, Sommarlyckan och Österäng
Söder, Östermalm och Sommaro
Färlöv/Önnestad, Vä och Helgedal
Everöd och Degeberga
Tollarp och Tollarp centrum
Arkelstorp och Fjälkinge
Åhus centrala och Åhus norra
Natten är ensamma i sitt uppdrag och därmed mer sårbara. Delegering för
personal på natten inom hela upptagsområdet ordinärt boende. Delegeras av
ssk natt.

Förteckning över samarbetsområden VOBO
Skärdal Östra –Skärdal Västra – Almhaga
Charlottesborg A - Charlottesborg B
Möllebackshemmet – Åhaga – Lanternan
Fjällbacka 1 – Fjällbacka 2 – Tollaregården
Hjärtebacken 1 – Hjärtebacken 2
Skogåsa – Björklunden – Forsalid
Allögården – Hammarshemmet
Östergård 1 – Östergård 2
Österängsgården 1 – Österängsgården 2
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*
Nivå 1: 5% frånvaro
Nivå 2: 10% frånvaro
Nivå 3: 25% frånvaro
Nivå 4: 40% frånvaro
Nivå 5: 50% frånvaro

