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Flödesschema - Delegering av läkemedelshantering/insulin 
 
 
Samlad information finns på Personalwebben under Delegering 
 
 
https://sundsvall.se/omsorg-och-hjalp/halso--och-sjukvard-tandvard/hos-
personalwebb/delegering 
 
 

• Enhetschef anställer personal i verksamheten och som kan behöva få delegering i sitt arbete.  
 

• Personal som inte tidigare arbetat inom vård och omsorg i kommunen ska vara inskolade 
och/eller ha arbetat minst 10 dagar innan delegeringsutbildning kan påbörjas. 
 

• Enhetschef informerar personal om de moment som genomföras inför delegering. 
 

• Enhetschef ansvarar för att personalen genomför webbutbildning 
 
- för läkemedel och/eller insulin 

https://www.demenscentrum.se/Utbildning/Webbutbildningar1/utb-lakemedel 

- för basal hygien   Informationsvideor om basal hygien, 4 stycken 
https://sundsvall.se/omsorg-och-hjalp/halso-och-sjukvard/hos-personalwebb/vardhygien/ 

 
 

• Personal utför kunskapstestet ”Jobba säkert med läkemedel” på arbetsplatsen och lämnar 
godkänt intyg till enhetschefen. 
 

• Nästa steg är den centrala muntliga teoretiska utbildningen i kommunen, vilken den anställde 
anmäler sig till efter godkännande från chefen. Alternativt anmäler chefen personen som ska 
gå utbildning. 
Mina verktyg → Interna e-tjänster och formulär →  Vård och omsorg → Delegeringsutbildning i 
läkemedelshantering  alt. Delegeringsutbildning Insulin. 
 

• När samtliga moment är klara och intyg finns med godkänt resultat kontaktas ansvarig 
sjuksköterska. 
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• Sjuksköterska på enheten genomför teoretisk/praktisk utbildning enligt fastställd checklista.  

 
• Sjuksköterska meddelar enhetschef om personal inte bedöms kunna få ett delegeringsbeslut.  

 
• Enhetschef ansvarar för att personal får och upprätthåller kunskap/kompetens. 

 
• Enhetschef ansvarar för att personal har giltig delegering. 

 
• Sjuksköterska utfärdar delegeringsbeslut om personen bedöms ha tillräckliga kunskaper för att 

utföra läkemedelshantering/insulingivning på ett säkert sätt.  
Delegeringen läggs in i Procapita.  
 
https://sundsvall.se/download/18.2917ee5e17fcf4a851d12284/1650985484569/Manual%20de
legering-Procapita%202018-09-26.pdf 
 

• Personal med delegering ansvarar själva för att bevaka när delegering behöver förnyas. 
 

• Webbutbildningen ska göras årligen och den praktiska teoretiska utbildningen vart annat år. 

 
 


