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Delegeringsutbildning   
 

Inledning 

För fördjupad information om delegering, se Delegeringsrutinen i Hälso- och 
sjukvårdshandboken.  

Delegering 

Delegeringen görs i delegeringsmodulen i Procapita. Delegering gäller enskild patient 
eller geografiskt område (gäller endast rehab- undersköterska/ hälso- och 
sjukvårdsundersköterska i Hemgångsstöd, korttidsboende Stafvre). Uppföljning av 
delegeringen ska ske minst en gång per år. Då ska teori och praktisk genomgång 
genomföras igen.  

Teoretisk genomgång  

Aktuella ortoser 

Nackkrage (Miami, Philadelphia och Aspen) 

Axellås (Humerusortos) 

Mitella 

Ryggkorsetter (mjuk/hård trepunktkorsett) 

Knäortoser (hårda, mjuka, låst eller rörligt läge) 

Att gå igenom vid delegering av ortoser; 

• Syftet med ortosen 
• Restriktioner 
• Luftning 

o Hur ofta, hur länge och i vilken position 
o Vad får utföras utan ortos 

• Hur ortosen tas av/på 
• Hur dusch utförs 

o Plasta in eller byta till annan ortos. 
• Skötsel av ortos 
• Hur länge ska ortosen användas 
• Ortos nattetid eller ej. 
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Lämna skriftliga instruktioner gärna med bilder på handhavande av ortosen. 

Legitimerad personal bestämmer hur många som ska få delegering utifrån 
patientsäkerheten förslagsvis max 10 personer utöver rehab- undersköterskor. 

Det krävs remiss/ skriftlig ordination från läkaren om leg personal i kommunal hälso- och 
sjukvård ska gå in och ändra på några inställningar på ortosen. 

Nackkrage 

Vid luftning av nackkrage ska den person som tar av/ på nackkrage vara delegerad och 
kunna handleda den person som ska stabilisera huvudet under tiden nacken luftas. Viktigt 
att informera om det vid utbildningstillfället. 

- Nackkragen är individuellt utprovad via en ortopedmottagning och skall sitta på 
dygnet runt. 

- Nackkragen får endast hanteras av personal med delegation. Bruksanvisning 
samt handlingsplan om nackkragen är avtagen eller ser trasig ut ska finnas i 
personens vita pärm. 
 

- Vid problem med nackkragen, exempel om den sitter snett eller är avtagen, skall 
personen kvarstanna i positionen som personen befinner sig i (sittande eller 
liggande) och hålla huvudet stilla i en neutral position. Samt ska kontakt tas 
enligt följande: 
 
1. Dagtid måndag-fredag: kontakta legitimerad personal som delegerat 

hantering av nackkragen/ansvarig sjukgymnast.  
 
2. Kvällstid/natt: kontakta ansvarig sjuksköterska som får göra en bedömning 

av situationen. 
 

Praktisk genomgång  

Alla som ska delegeras ska prova att ta av och på ortosen.  

Dokumentation 

Ordination och signeringslista ska finnas hos patient.  

Arbetsmiljö 

Viktigt med arbetsställning vid t ex luftning av nackortos. Långvarig positionering. 

 

 



 

 

 

För mer information 

Staben 

Förnamn Efternamn 
Tel: Ange telefonnummer 
 
Förnamn Efternamn 
Tel: Ange telefonnummer 

Förnamn Efternamn 
Tel: Ange telefonnummer 
 
Förnamn Efternamn 
Tel: Ange telefonnummer 
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