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Omvårdnadsförvaltningen 

 

Rutin för delegeringsprocessen av hälso- och sjukvårdsuppgifter 
 

Delegering 

 

Sjuksköterskan, sjukgymnasten och arbetsterapeuten får överlåta en arbetsuppgift 

till en annan person endast då detta är förenligt med god och säker vård (2 kap 6 § 

Lagen om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område).  

 

Socialstyrelsen har i föreskrifter (SOS FS 1997:14) beslutat om bestämmelser för 

delegering av arbetsuppgifter. 

 

För information om uppgifter som kan delegeras hänvisas till dokumentet ”Hälso- 

och sjukvårdsuppgifter och delegering”. 

 

Ett beslut om delegering är personligt. Detta innebär att den som får en delegering 

på en uppgift i sin tur inte får överföra/delegera uppgiften till någon annan person. 

De arbetsuppgifter som delegeras skall var klart och tydligt angivna.  
 

Ett beslut kan gälla för uppgift till en viss patient eller för viss uppgift till patien-

terna inom det område sjuksköterskan, sjukgymnasten och arbetsterapeuten 

(handläggaren) ansvar för. Arbetsterapeuter och sjukgymnaster delegerar enbart 

patientspecifika uppgifter. 

 

Beslutet skall vara skriftligt och undertecknas av både den som fattar beslutet och 

av den som mottar delegeringen. Beslutet skall vara tidsbegränsat och får som 

längst gälla ett år. 

 

1. Generell basutbildning 
 

All nyanställd omvårdnadspersonal/motsv skall, som en del av sin introduktion, 

genomgå en basutbildning om delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter.  

 

Syftet med utbildningen är att ge allmän kännedom om föreskrifter och rutiner om 

delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter. Dessutom skall utbildningen ge en 

allmän genomgång av läkemedelshantering (t ex om ordination, receptformer, 

ApoDos/dosett, förvaring), läkemedelsformer och dosering samt om vanligt före-

kommande rehabiliteringsuppgifter.  

 

Basutbildningen ger en förberedelse inför en fortsatt handledning och eventuell 

delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter. Innan beslut om delegering kan fat-
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tas måste berörd personal ha genomgått basutbildningen. Genomgången utbild-

ning registreras för resp person i Winlas av enhetschefen. 

 

Basutbildningen genomförs enligt fastställd plan och omfattar 3 timmar. Utbild-

ningen administreras av vakansförmedlingen.                                                                                          

 

2. Handledning och beslut om delegering 

 

Den patientansvarige handläggaren (sjuksköterskan, sjukgymnasten eller arbetste-

rapeuten) ansvarar för genomförande av handledning samt för beslutet om delege-

ring. 

 

Utgångspunkten är att den ordinarie handläggaren beslutar om delegering. Annan 

handläggare, som är väl förtrogen med verksamheten och patienterna, kan också 

besluta om delegering. Detta gäller t ex sjuksköterska från resurspoolen. Vikarie 

informerar den ordinarie handläggaren om delegeringsbeslut fattade under dennes 

frånvaro. Övriga korttidsvikarier bör i normalfallet inte handlägga delegerings-

ärenden. Nyanställd handläggare skall ha fått erforderlig introduktion innan upp-

giften att delegera arbetsuppgifter blir aktuell. 

 

Delegering till nattpersonal på särskilt boende eller annan enhet med stationär 

omvårdnadspersonal/motsv nattetid beslutas av den handläggare som ansvarar för 

patienten under dagtid. Vid enheterna som har stationär nattsjuksköterska (f n en-

heterna Ekedal och Skaraborgs läns sjukhem), gäller dock att delegeringar hand-

läggs av enhetens nattsjuksköterska.  

 

Delegering till omvårdnadspersonal i nattpatrull handläggs av sjuksköterska i 

nattpatrullen. 

 

Handläggaren och enhetschefen samråder om hur många och vilka personer som 

bör bli aktuella för delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter samt om tider och 

lämpligt forum för handledningen. Enhetschefen meddelar berörd personal om när 

handledningen skall ske. Samma förfarande gäller även i samband förnyelse av 

beslut. 

 

För uppgifter att administrera (överlämna iordningsställd dos till patient) läkeme-

del, vanligtvis från apodos eller dosett, att ge ögondroppar och salvor, samt van-

ligt förekommande rehabiliteringsuppgifter kan det ur ett helhetsperspektiv för 

patienten vara befogat med att en relativt stor del av personalgruppen, inkl ett an-

tal inskolade vikarier, har delegering för uppgiften. 

 

För andra uppgifter görs en bedömning i varje enskilt fall om behovet av hur 

många av personalen som behöver delegering.  

 

I de fall då det kan bli aktuellt med delegering av sällan förekommande uppgifter 

eller då handläggaren själv inte har reell kompetens för uppgiften är det nödvän-

digt att handläggaren skaffar sig erfarenhet och känner sig förtrogen med uppgif-

ten och patientens hälsotillstånd innan det kan bli aktuellt med delegering. 
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De generella områden som gås igenom på basutbildningen behöver inte tas upp i 

handläggarens handledning. Handläggaren kan inrikta sin handledning mot de mer 

patientspecifika uppgifterna. 

 

- checklistor 

 

För handledningen inför beslut om delegering tas olika checklistor fram som ett 

hjälpmedel. Checklistorna ger en översiktlig sammanställning över moment som 

skall gås inför en delegering. 

Checklistor för följande områden tas fram initialt 

- överlämnande (administrering) av läkemedel 

- insulingivning 

- sårvård 

- TENS (behandling av framför allt kroniska smärttillstånd) 

- behandling med tippbräda 

- benlindning/kompressionsbehandling 

Sjuksköterskeenheterna resp enheten för kommunrehab ansvarar för att ta fram 

checklistor. Framtagna samt reviderade checklistor rapporteras till MAS/MAR. 

- instuderingsfrågor 

För allmänna frågor om delegering och för de olika arbetsuppgifter som kan dele-

geras utarbetas specifikt framtagna instuderingsfrågor, som skall användas som en 

avslutande del av handledningen. Tillämpliga instuderingsfrågor skall besvaras 

innan beslut om delegering. 

 

Handläggaren går därefter igenom aktuella instuderingsfrågor med resp personal, 

med särskild genomgång av frågor som besvarats fel. 

 

För personal, som har besvarat många frågor fel eller med andra oklarheter under 

delegeringsprocessen, bedömer handläggaren om behov av förnyad genomgång 

av basutbildning och/eller ytterligare handledning innan eventuellt beslut om de-

legering. Handläggaren samråder med enhetschefen om fortsatt hantering i sådana 

fall. 

 

MAS/MAR ansvarar, i samråd med sjuksköterskeenheterna och enheten för 

kommunrehab, för framtagandet av instuderingsfrågor. 

 

- dokumentation 
 

Beslutet dokumenteras på särskild blankett som finns i Magna Cura. De under-

skrivna besluten sparas hos handläggaren i tre år efter att det upphört att gälla. Be-

sluten sparas i en pärm sorterade månadsvis efter utgångsmånad. Personal med 

delegering får en kopia av beslutet. Handläggaren skickar en kopia av beslutet till 

delegerad personals enhetschef. Dessutom bevaras besluten i Magna Cura, bl a för 

handläggarens och enhetschefens samt MAS/MAR´s uppföljning.  
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- förnyelse av beslut om delegering 

 

Handläggaren ansvarar för att ha en sådan överblick av delegeringsbesluten så att 

det med tydlighet framgår när det är dags att förnya besluten och fortlöpande sam-

råda med enhetschefen om planering för behovet av förnyade beslut. Enhetschefen 

skall planera verksamheten så att förnyelse av delegeringssbeslut kan göras i god 

tid. Personal med delegering skall meddela enhetschef och handläggare i god tid 

innan delegeringen upphör.   

 

Förnyelse av beslut genomförs på arbetsplatsen av den ansvarige handläggaren. 

Samråd med enhetschef skall ske på samma sätt som vid ”nybeslut”.  
 

Det är viktigt att det vid förnyelsetillfället skapas möjlighet till dialog om delege-

ringarna och de uppgifter som delegeras. Förändrade rutiner och arbetssätt skall 

också gås igenom, liksom tillämpliga checklistor och frågeområden. 

 

Om det under förnyelseprocessen framkommer behov ytterligare stöd eller utbild-

ning innan beslut om förnyelse av delegationsbeslut tar handläggaren kontakt med 

enhetschef för ställningstagande om fortsatta åtgärder. Även en genomgång av 

basutbildningen är ett exempel på stöd i en sådan situation.  

 

- upphörande av delegeringsbeslut 
 

Då handläggare lämnar sin tjänst eller får annat ansvarsområde upphör besluten 

att gälla.  

 

Vid dessa situationer är det angeläget att berörda enhetschefer planerar bytet av 

handläggare så att den nya handläggaren ges möjlighet att gå igenom tidigare de-

legeringsbeslut. 

 

3. Uppföljning av beslut och uppgifter som delegerats 

 

Handläggaren skall kontinuerligt följa upp de uppgifter som delegerats och att 

uppgiftsmottagaren fullgör uppgiften på ett riktigt sätt. Vid behov skall handläg-

garen ge den handledning som behövs. 

 

Den som mottagit en delegering skall fortlöpande rapportera observationer, avvi-

kelser o dyl till ansvarig handläggare. Handläggaren avgör utifrån patientens häl-

sotillstånd och delegerad uppgifts art när egna besök hos patienten erfordras. 
  

Avstämningsmöten/motsv är ett forum för rapportering och uppföljning. På enhe-

terna skall det finnas rutiner för dagliga, inkl brådskande, kontaktvägar för rappor-

tering. Se även rutin för vård- och omsorgsplanering. 

 

- återkallande av beslut 

 

Beslut om att återkalla ett beslut om delegering kan fattas av ansvarig handläggare 

eller av MAS/MAR. 
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Ett beslut skall omedelbart återkallas om beslutet inte längre är förenligt med god 

och säker vård.  
 

Övrig personalplanering i samband med delegering 
 

Enhetschef ansvarar för att personal- och verksamhetsplanering görs utifrån till-

gång till personal med delegering, så att beslutade uppgifter kan verkställas. En-

hetschefen skall upprätta rutiner så att information om att behörig personal inte 

finns tillgänglig under kommande eller påbörjat arbetspass uppmärksammas och 

åtgärdas så snart som möjligt. Omvårdnadspersonalen skall informera enhetschef 

om behörig personal saknas. Enhetschefen skall vidta erforderliga åtgärder för att 

undvika att behörig personal saknas, t ex omdisponering av personal eller beordra 

in ledig personal.    

 

Vid tillfällen då det saknas personal med delegering på ett arbetspass, trots åtgär-

der enligt ovan, skall enhetschefen eller omvårdnadspersonalen meddela tjänstgö-

rande handläggare om situationen.  

Handläggaren ansvarar vid dessa situationer för fortsatt åtgärd, t ex: 

- att utföra uppgiften själv  

- bedöma att uppgiften kan utföras vid annat/senare tillfälle.   

 

Handläggaren registrerar händelsen enligt rutin för avvikelsehantering inom häl-

so- och sjukvård. Berörda enhetschefer (både utförande enhets chef och handläg-

garens chef) och handläggaren följer sedan upp händelsen enligt rutinen. 

 

OMVÅRDNADSFÖRVALTNINGEN 
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