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Praktisk genomgång inför läkemedelsdelegering 

Kontrollera att omvårdnadspersonal utför nedanstående praktiska moment vid överlämnande 

av läkemedel: 

 

Säkerhetskontroller före läkemedelsöverlämnande 

o Kontrollerar att vårdtagaren mår bra 

o Kontrollerar rätt person (signeringslista/ordinationsunderlag/dospåse/dosett) 

o Kontrollerar att patienten inte fått det läkemedel du ska ge innan  

o Kontrollerar rätt tillfälle (datum och klockslag) 

o Kontrollerar att du tar fram rätt läkemedel (namn, styrka, ev. likvärdigt läkemedel och håll-

barhet t på t ex ögondroppar, flytande och utvärtes preparat) 

o Kontrollera rätt dos (mängd) 

o Kontrollera att du överlämnar läkemedel på rätt sätt 

 

Ansvar efter läkemedelsöverlämnande 

o Signera på signeringslista läkemedel 

 

 

Inkludera en genomgång av återkopplingen från Utbildningsteamet 
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Anvisning till praktisk genomgång 

Personal aktuell för delegering/förnyelse av delegering ska ha genomgått godkänd delegerings-

utbildning hos Utbildningsteamet eller uppföljningsutbildning på webben, innan den praktiska 

genomgången är aktuell. 

Leg. Sjuksköterska ska årligen inför delegering/förnyelse av delegering gå igenom de praktiska 

momenten hemma hos vårdtagaren (se sida 1).  

Momenten innebär: 

Basala hygienrutiner: sprita händer före, mellan och efter att läkemedel ges. Handskar och 

förkläde vid vårdnära arbete eller vid smittorisk 

Hur mår patienten: kontrollera att patienten mår bra. Om det skett några förändringar t ex 

feber, smärta, förvirring, oro, illamående, kontakta alltid sjuksköterskan innan du överlämnar 

läkemedel 

Rätt person: namn och personnummer på påse, dosett, originalförpackning, ordinationsun-

derlag och signeringslista för läkemedel 

Kontrollerar att patienten inte fått det läkemedel du ska ge: Försäkra dig om genom att titta 

på signeringslista läkemedel att ingen signerat på den dag/klockslag som du ska överlämna lä-

kemedel för.  

Rätt tillfälle: år, dag, klockslag 

Rätt läkemedel: Kontrollerar att du tar fram rätt läkemedel med rätt namn/styrka. Om likvär-

digt läkemedel läs på originalförpackningens etikett för identifiering 

Rätt dos: vilken mängd av läkemedel du ska ge t ex antal tabletter från dospåse/dosett, antal 

droppar mm. Detta kontrolleras/jämförs mot ordinationsunderlaget. 

Rätt sätt: administrationsväg, hur du ger läkemedlet (t ex oralt, rektalt) 

Signera: Alltid avsluta med att signera det läkemedel som överlämnats 

 Som ytterligare stöd i din delegering finns våra utbildningskompendier att ta del av. Via 

Insidan: anställning – utbildning och kompetensutveckling – verktygslådan – Utbildning i 

läkemedel och diabetes 


