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Inledning 

Delegering betyder att en person (t.ex. en sjuksköterska) överlämnar sitt yrkesansvar till 

en annan person (t.ex. en undersköterska). Delegeringen gäller vissa arbetsuppgifter (t.ex. 

att ge mediciner). 

1. Du ska gå en utbildning på internet (www.demenscentrum.se). Efter 

utbildningen ska du göra ett test. När du är godkänd får du ett diplom som du 

skriver ut.  

2. Nu får du av enhetschef/planerare ett kompendium ”Utbildningskompendium 

inför delegeringen av läkemedel”.  

3. Samtidigt som du bokar tid för praktisk delegering hos sjuksköterskan lämnar du 

ditt diplom. Du får av sjuksköterskan ”Diskussionsfrågor inför delegering” som 

du besvarar när du läst igenom utbildningskompendiet.  

4. Dina svar tar du med dig till den praktiska delegeringen. 

Sjuksköterskan bedömer om du är godkänd eller ej när ni gått igenom dina svar och du 

gjort den praktiska delegeringen. När det är klart och både du och sjuksköterskan skrivit 

under delegringen är du klar! 

 

Registrering på demenscentrum.se,  gör så här: 

1. Gå till demenscentrum.se  

2. Tryck på webbutbildning- Avgiftsfria utbildningar-Gå direkt till portalen. 

3. Skapa nytt konto-följ stegen. Du kan använda din privata mail för att 

registrera dig.   

4. På externa kurser hittar du Jobba säkert med läkemedel. Gå igenom alla steg. 

Tar ca 1,5-2h. 

5. Skriv ut diplom efter avklarat test. 
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Vad är en delegering? 

En person med formell kompetens överlåter en arbetsuppgift, och därmed ett ansvar, till 

en person med reell kompetens om det är förenligt med god och säker vård. 

 

- Formell kompetens: Den som har legitimation för hälso- och sjukvårdsyrken har 

formell kompetens för arbetet. 

- Reell kompetens: Den som lärt sig en uppgift genom erfarenhet i sin praktiska 

yrkesverksamhet kan ha erhållit en reell kompetens. 

 

Vårdpersonal lyder under lagarna SoL (socialtjänstlagen) och LSS (Lagen om stöd och 

service för vissa funktionshindrade) beroende i vilken verksamhet man arbetar. När 

delegerade arbetsuppgifter utförs lyder vårdpersonalen under HSL (Hälso- och 

sjukvårdslagen).  Den vanligaste formen av delegering är när en sjuksköterska delegerar 

till vårdpersonal att överlämna en iordningställd läkemedelsdos till en patient. 

Vårdpersonalen utför då sjuksköterskans arbetsuppgift.  

Förutsättningar för delegering 

 Uppgiften skall vara tydligt beskriven.  

 En delegering är personlig och får inte överlåtas.  

 Delegeringen är tidsbegränsad, gäller som längst ett år. Förnyelse av delegering 

sker efter uppföljning.   

 Delegeringsbeslutet skall vara skriftligt och vara undertecknat av både den som 

delegerar och den som åtar sig uppgiften. 

 Ett delegeringsbeslut kan återkallas. 

 Delegeringen upphör när anställningen avslutas. Detta gäller när den som är 

delegerad avslutar sin tjänst men också när delegerande sjuksköterska lämnar sin 

tjänst. 

 Den som delegerat en uppgift ska bevaka att arbetsuppgiften utförs på ett sätt som 

är förenligt med en god och säker vård. Ett delegeringsbeslut ska omprövas när 

det behövs och ska omedelbart återkallas om säkerheten inte kan garanteras. 
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MAS (Medicinskt ansvarig sjuksköterska) 

Inom den kommunala hälso- och sjukvården ska det finnas en medicinskt ansvarig 

sjuksköterska. 

MAS ska ge råd och stöd i HSL-ärenden, ansvara för att eventuella avvikelser blir 

anmälda, ansvara för en säker läkemedelshantering, att journaler förs enligt 

patientjournallagen, vara en länk mellan olika vårdgivare samt ansvara för lokala HSL-
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rutiner. MAS ansvarar också för att delegeringar av vårduppgifter är säkra för patienten. 

MAS ansvarar för att patienterna får en säker och ändamålsenlig vård och behandling av 

god kvalitet inom kommunens ansvarsområde.  

Avvikelse 

En avvikelse är när en händelse som inte är förväntad inträffar och som har medfört eller 

skulle kunna medföra risk eller skada för patienten. Detta kan vara att läkemedelsdosen 

eller delar av den inte är given, att patienten fått dubbel dos, att signeringslistan är 

felaktigt ifylld eller inte alls ifylld, att dosetten inte är rätt iordningsställd, att läkemedlet 

har getts till fel patient eller att dosen är förväxlad. När händelsen upptäcks ska 

tjänstgörande sjuksköterska kontaktas direkt. Sjuksköterskan gör den första 

bedömningen. Den som upptäcker händelsen är den person som ska rapportera 

avvikelsen i Flexite. 

Avvikelserapportering ska inte ses som ett sätt att hitta fel utan som ett sätt att 

kvalitetssäkra verksamheten för att undvika framtida misstag. 

Läkemedel 

Läkemedel är avsedda för människor och djur och ska: 

förebygga, lindra, bota och påvisa. 

Utgångsläget är alltid att den enskilde själv ansvarar för omhändertagandet och förvaring 

av sina läkemedel. Praktisk hjälp kan behövas genom att t.ex. öppna en medicinburk eller 

sina dosdispenserade läkemedel. När den enskilde inte längre kan ta ansvar för sin 

medicinering ska detta rapporteras vidare till sjuksköterska eller läkare.  

För att en behandling med läkemedel ska fungera är det viktigt att läkemedlet används på 

rätt sätt. De flesta läkemedel tas upp i blodet och förs till kroppens olika organ. En del 

läkemedel sprids i hela kroppen, och andra förs till vissa kroppsdelar. Hur lång tid det tar 

innan ett läkemedel börjar verka beror på det verksamma ämnet i läkemedlet, 

läkemedelsformen (t.ex. flytande, tabletter, kapslar, droppar, salvor eller 

injektionslösning) och på vilket sätt det tillförs kroppen (genom munnen eller ändtarmen, 

som injektion eller på huden). Olika individer tar också upp och bryter ned läkemedel 

olika snabbt beroende på hälsa, vikt och ålder. 
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Administrering/överlämnande av läkemedel 

Administrering av läkemedel betyder tillförsel av läkemedel till kroppen.  

Överlämnande av läkemedel betyder att ett läkemedel som ska tillföras en patient 

lämnas över till en patient eller till en tredje person som administrerar läkemedlet.  

För att undvika förväxling ges alla läkemedel i patientens hem/lägenhet. Den som 

påbörjar administreringen ska fullfölja hela uppdraget. God handhygien är viktigt. Titta 

på signeringslistan så det inte redan är signerat och att läkemedlet är givet. 

Ordinationshandlingen ska alltid kontrolleras och följas. Det får bara finnas en aktuell 

ordinationshandling i pärmen hos patienten. De gamla ordinationshandlingarna skall 

lämnas tillbaka till sjuksköterskan.  

Ordinationshandling/läkemedelslista 

Är en samlad bild av en ordinerad och genomförd läkemedelsbehandling. Ordinerade 

läkemedel ska alltid tydligt framgå på en läkemedelslista. Läkemedelslistor kan se 

mycket olika ut beroende på var de kommer ifrån. Läkemedelslistor ska alltid innehålla 

samma uppgifter. På en läkemedelslista ska alltid namn, personnummer, ordinerade 

doktor och/eller sjuksköterska, läkemedelsnamn, administrationssätt, styrka, dos och 

tidpunkt finnas med. Nedan visas olika ordinationshandlingar: 

 

Exempel 1: Denna ordinationshandling kommer från det dosdispenserade apoteket. 

Patienter med dosdispenserade läkemedel har denna ordinationshandling i 

kontaktpärmen. 
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Exempel 2: Vid behovsläkemedel: 
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Exempel 3: Detta är en ordinationshandling från sjukhuset.  

 

I samband med att ett läkemedel överlämnas/administreras ska 
detta kontrolleras: 

 
 Rätt person  VEM ger jag läkemedlet till? 

 Rätt antal läkemedel VAD och hur många tabletter ger jag? 

 Rätt tidpunkt  NÄR ska jag ge läkemedlet? 

 Rätt administrationssätt HUR ger jag detta läkemedel? 

 Rätt plats  VAR sker överlämnandet? 
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Du signerar på signeringslistan sedan du sett att patienten tagit sina läkemedel. Vänd dig 

alltid till sjuksköterskan om du har frågor, misstänker biverkningar eller om du upptäcker 

att något är fel.   

 

 

 

De vanligaste läkemedlen 
 

Smärtlindrande läkemedel  

Smärtlindrande läkemedel är det vanligaste läkemedel som ges till äldre. Det finns många 

varianter som verkar smärtlindrande på olika sätt. Dessa läkemedel kan ge biverkningar 

såsom förvirring, magbesvär och förstoppning. 

 

Läkemedel mot hjärt-och kärlsjukdomar 
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Den vanligaste typen av hjärt- och kärlläkemedel är vätskedrivande medel. 

Vätskedrivande läkemedel används ofta om man har hjärtsvikt eftersom det då lätt samlas 

vatten i kroppen, vilket till exempel kan ge svullna ben eller andfåddhet. 

Blodtrycksmediciner är vanligt förkommande. Vid kärlkramp, som beror på att 

hjärtmuskeln får för lite syre, ges läkemedel som innehåller nitroglycerin. Glytrin är en 

spray som sprayas under tungan och kan bryta smärtan. Den ges under pågående 

kärlkrampsmärta.  

 

 

Blodförtunnande läkemedel (Waran och NOAKpreparat)  

Waran är ett blodförtunnande läkemedel. Det ges för att förebygga blodproppar till 

exempel hos patienter med oregelbunden puls (förmaksflimmer), patienter som har fått 

inopererade konstgjorda hjärtklaffar eller efter proppar i lungor, hjärna (stroke) eller ben. 

Patienter som behandlas med Waran kan bära ett speciellt halsband, som visar att 

patienten har ökad blödningsrisk. Waran bör delas i särskild dosett. 

 

 
Ordinationshandling från AK-mottagningen 



11 
 

Delegeringsutbildning Läkemedel   Birgitta Gjerstad, Ylva Paulsson  
                                                                                        Redigerat januari 2019   

 

Viktigt att tänka på vid Waranbehandling/NOAKpreparat: 

Ökad risk för inre och yttre blödningar, t.ex. blod i urinen och 

näsblödning.  

 

Ökad blödningsrisk vid fall. Vid fall eller olyckor är det extra viktigt 

att observera och rapportera eventuella blödningar till sjuksköterskan.  

 
Båda läkemedelsgrupperna har samma risk för blödning vid trauma/fall. Därför 
krävs likadan observation och tillsyn vid trauma/fall 
 

NOAK (Nya Orala Antikoagulantia) 
 

Alternativ till Waranbehandling. 
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Exempel: Tablett Xarelto, Tablett Eliquis, Kapsel Pradaxa 

 

NOAK-preparat kräver inga regelbundna PK-prov, utan istället följs njurfunktionen.  

 

Sömnmedel och lugnande medel  
Dessa läkemedel kan ge biverkningar som yrsel, förvirring och trötthet vilket resulterar i 

ökad risk för fall. 

Läkemedel mot mag- och tarmbesvär 
Det är vanligt med förstoppning när man rör sig, äter och dricker mindre. Förstoppning 

kan också bero på läkemedelsbiverkningar. Laxermedel ges då som komplement till kost 

och dryck. De ger oftast inte så besvärliga biverkningar men besvär med magknip och 

diarré kan förkomma.  

Antibiotika 
Antibiotika är ett samlingsbegrepp för de läkemedel som används för att behandla 

infektioner som beror på bakterier. En del antibiotika ska tas i samband med mat och en 

del inte. Biverkningar som magbesvär och utslag i huden kan förekomma. Rapportera till 

sjuksköterska! 

Medicin vid Parkinsons sjukdom 
Orsaken till Parkinsons sjukdom är brist på en signalsubstans (dopamin) i hjärnan vilket 

kan ge symtom som skakningar, stelhet, gångsvårigheter samt svårighet att svälja. 

Läkemedel vid Parkinsons sjukdom ges flera gånger per dygn vid fastställda tider. Det är 

viktigt att medicinen ges på dessa tider för att minska risken för symtom. 

Biverkningar 

Risken för biverkningar av läkemedel ökar när man blir äldre eller hos patienter där är 

allmäntillståndet är nedsatt. Det kan också bero på att patienten är ordinerad flera olika 

läkemedel. Att använda flera olika sorters läkemedel ökar också risken för interaktioner. 

Interaktion betyder att vissa läkemedel påverkar varandras effekter eller i värsta fall kan 

vara direkt farliga mot patienten. Var alltid noga med att rapportera förändringar till 

sjuksköterskan då dessa förändringar kan tyda på läkemedelsbiverkningar. 

Naturläkemedel kan också interagera med andra läkemedel. Kontakta sjuksköterskan 

innan naturläkemedel och receptfria läkemedel används. 
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Hur kan läkemedel administreras/överlämnas? 

Läkemedel kan administreras (överlämnande, tillföras) på och i kroppen flera olika sätt. 

Nedan visas en bild på de vanligaste ställena. 

 
 
Munnen/oralt 

Det vanligaste sättet att ta läkemedel är genom munnen. Exempel på läkemedel som tas 

genom munnen är tabletter, kapslar och flytande medicin i form av vätska eller droppar. 

Patienten ska om möjligt sitta upp vid intag av tabletter. Ge patienten dryck innan 

tabletterna ges för att underlätta sväljningen. Vissa tabletter är stora och kan därför vara 

besvärliga att svälja. Det finns flera ställen i matstrupen där tabletterna kan fastna och kan 

ge frätskador. Om patienten har svårt att svälja sina tabletter ska sjuksköterskan kontaktas 

för rådgivning om tabletterna kan delas eller krossas. Vissa läkemedel ska ges under 

tungan t.ex. spray mot kärlkramp.  

 

Ändtarmen/rektalt 

Läkemedel som stolpiller (kallas ibland suppositorier eller ”suppar”) förs in i ändtarmen 

och verkar i hela kroppen genom att tas upp av blodet. Stolpiller kan vara lämpliga för 

personer som har svårt att ta läkemedel genom munnen. Vätskor kan också användas i 

ändtarmen för att ge en lokal effekt som t.ex. laxermedel. 
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Slidan/vaginalt 

För underlivsbesvär hos kvinnor finns så kallade vagitorier som förs upp i slidan.  

 

Hud 

Lokala besvär kan många gånger behandlas just på den plats problemet finns. Läkemedel 

som verkar lokalt kan exempelvis vara krämer, lösningar, salvor, sprayer och droppar. 

Medicinska plåster verkar genom huden och tas upp av blodet. Medicinska plåster 

används vid t.ex. smärta, Parkinsons sjukdom och demens. Plåstret sätts på ovandelen av 

kroppen. Förbrukade narkotikaplåster ska fästas på ett särskilt pappersark för avräkning 

och säker hantering. Därefter slängs detta i påse för kasserade läkemedel och återlämnas 

till apoteket. 

 

Ögon/öron och näsa 

När man tillför läkemedel i ögon, öron eller näsa är det för att åstadkomma en lokal 

verkan i just det området. Det finns både droppar, salva och spray.  

 

Inandning/inhalera 

Läkemedel som andas in har en lokal effekt i andningsvägarna. Det kan t.ex. vara 

inandningspulver- och vätskor som andas in med hjälp av en inhalator vid t.ex. astma och 

kronisk obstruktiv sjukdom (KOL). Exempel på olika inandningshjälpmedel är 

turbohaler, diskus, handihaler och pariboy/ailos. Inhalationstekniken är viktig så tänk på 

att alltid läsa bruksanvisningen till inhalatorn. 

 
Injektioner 

Injektion kan ges i underhudsfettet. Insulin är en sådan injektion. Speciell delegering 

krävs för att ge injektioner. 

Iordningsställande av läkemedel 
 

Dosett 
Hjälpmedel i form av en ask med fack för olika dagar och tider för att iordningställa de 

ordinerade läkemedelsdoserna för en veckas bruk. Sjuksköterskan iordningställer 

dosetten. Dosetten skall vara märkt med namn och personnummer, samt startdatum. 
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Dosdispenserade läkemedel , APO-Dos 

Vissa läkemedel kommer färdigförpackade i små påsar. De dosdispenserade läkemedlet 

kommer i rullar för vanligen två veckors förbrukning. På varje påse framgår tydligt 

patientens namn och födelsedatum, datum, veckodag, tidpunkt och vilka läkemedel som 

påsen innehåller.  

 

 

 

När läkemedlet är given skrivs en signatur på signeringslista/kontrollista. Signaturen 

betyder att läkemedlet är överlämnad till patienten samt att patienten har svalt den. Om 

man hjälper patienten med att öppna den dosdispenserade läkemedelspåsen eller att ta ut 

läkemedlet ur dosetten, men patienten intar läkemedlet själv är detta enbart handräckning. 

Kontrollistan är vit och gäller för en månad. Namn, personnummer, kalenderår och 

månad ska tydligt framgå.  

 

Kombination av dosett och dosdispenserade läkemedel  

Ibland sätts det in läkemedel som av olika anledningar inte kan dosdispenseras t.ex. 

antibiotika. Vid dessa tillfällen iordningställer sjuksköterskan läkemedlet i en dosett. För 

de patienter som har dosdispenserade läkemedel och samtidigt behöver det 
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blodförtunnande läkemedlet Waran, måste detta iordningställas i en enskild dosett så att 

läkemedelsdosen lätt kan ändras. 

 

Vid behovs medicinering 

Det finns läkemedel som ges endast vid behov. Exempel på vid behovs mediciner är 

läkemedel mot smärta, förstoppning och oro. Huvudregeln är att sjuksköterska alltid ska 

kontaktas innan vid behovs mediciner ges. Det kan finnas läkemedel mot t.ex. kärlkramp, 

astma och kramper där man behöver ge läkemedlet snabbt och därför kontakter 

sjuksköterskan efter man överlämnat läkemedlet. 

 

Vid administrering/överlämnande av vid behovs läkemedel ska : 
 

Signeringslista med hänvisning till ordination kontrolleras och signeras med datum, 

klockslag, symtom, kontaktad sjuksköterska, given mängd, signatur, resultat/effekt.   

 
 

Direkt ur originalförpackning 
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Vissa läkemedel måste tas direkt ur förpackningen. Vid behovsläkemedel kan vara ett 

exempel på detta eller att det rent praktiskt inte går att fördela läkemedlet i dosett. Detta 

skall tydligt framgå av ordinationshandlingen. 

 

 

 

Läkemedelspåse 

En del patienter som har läkemedel vid behov kan få dem i en läkemedelspåse. 

Läkemedelspåsar används även som en transportförpackning. Patienter i ordinärt boende 

kan få sina tabletter i påsar om dosetten finns på annat ställe än hemma hos patienten t.ex. 

vid olika aktiviteter.  

 

Narkotikajournal 

Hos patienter som har någon form av narkotikaklassat läkemedel, ska narkotikajournal 

finnas. Narkotikajournalen ska efter överlämnande av läkemedlet räknas av. 
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Depotplåster är ett läkemedel som fästs på huden. Läkemedlet i plåstret avges i jämn takt 

och tas upp av blodet. Läkemedelsplåstren används t.ex. vid smärtlindring och demens.  

Så här byts läkemedelsplåster:  

 Ta bort det gamla läkemedelsplåstret och signera att du tagit bort det AV på 

signeringslista läkemedel (flik1). Gammalt plåster innehåller fortfarande läkemedel, risk 

för överdosering om gammalt plåster glöms kvar.  

Narkotiska plåster ska klistras upp på ”Borttagna Narkotiska läkemedels plåster blankett” 

signera och datera på blanketten. Denna blankett sitter i en plastficka under flik 4 i 

läkemedelspärmen. (Får inte pärmen plats i läkemedelsskåpet ska blanketten vara inlåst. 

 

Lagar och författningar 

Delegeringsförfarandet är reglerat genom olika lagar och författningar som rör hälso- och 

sjukvårdsfrågor. Några av dessa lagar och författningar är:   

 Hälso- och sjukvårdslagen, HSL (2017:30). 

LÄNK:  

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-

forfattningssamling/halso--och-sjukvardslag-201730_sfs-2017-30 

 

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/halso--och-sjukvardslag-201730_sfs-2017-30
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/halso--och-sjukvardslag-201730_sfs-2017-30
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 Patientsäkerhetslagen (2010:659). LÄNK: http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-

Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Patientsakerhetslag-2010659_sfs-2010-

659/ 

 

 
 
 
 
 
  
  

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Patientsakerhetslag-2010659_sfs-2010-659/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Patientsakerhetslag-2010659_sfs-2010-659/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Patientsakerhetslag-2010659_sfs-2010-659/
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