
VÄGLEDNING FÖR DELEGERING AV HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSUPPGIFTER 

1 

Arbetsuppgifter som inte behöver delegering men som kan behöva handledning                                                       uppd. 2018-09-06 

Arbetsuppgift  

(sjuksköterska= Ssk, distriktssköterska= Dsk, arbetsterapeut= AT, 

sjukgymnast/fysioterapeut = SG/FT) 

Ansvarig Behövs ingen 

delegering 

Kan utföras av 
omvårdnadspersonal 
med reell kompetens 
efter instruktion av Ssk 

Övrig 

Identitetsmärkning Ssk X ja vid behov i akut skede 

Puls och blodtryckskontroller Ssk X ja Kräver handledning 

Kapillärprovtagning blodsocker  Ssk X ja Kräver handledning 

Kontroll av teststicka i urin Ssk X ja Kräver handledning 

Provtagning för kontroll av socker i blodet och urinen Ssk X ja Kräver handledning 

Munvård, inkluderat skötsel av olika tandproteser Ssk X ja Instruktion 

Kontroll av nutrition Ssk X Ja Instruktion 

Ät-hjälp till personer med sväljsvårigheter Ssk X Ja Kräver handledning 

Lindning av ben (med vanlig linda) Ssk X ja Kräver handledning 

Stödstrumpa (SoL-insats) Egenvård  X ja Instruktion 

Trycksårsprofylax Ssk X ja Instruktion 

Kompressionsbehandling pumpstövel Ssk X ja Kräver handledning 

Kateterfunktion, byte av påse och kontroll av innehåll Ssk X ja Instruktion 

RIK, ren intermittent kateterisering 

Ssk/egenvård X ja kräver handledning, 
delegering om det ej kan 
ges som egenvård 

Toaletträning Ssk X Ja Instruktion 

Smärtkontroll med hjälp av t.ex. NSR och Abbey pain scale Ssk X ja Kräver handledning 

Palliativ omvårdnad Ssk X Ja Kräver handledning 

Hantering av riskavfall Ssk X ja Instruktion 

Okomplicerade Stomivård * Ssk/ egenvård X ja Kräver handledning 

*Att byta ett stomibandage liknas ofta vid ett toalettbesök och är något som stomipatient i lugn och ro kan göra själv, när det behövs. 

Endelsbandage sitter plattan ihop med påsen och man byter allt en gång per dygn. 
Tvådelsbandage man har en lös platta som man själv fäster en påse vid. Plattan kan ofta sitta i två till tre dagar, men påsen byter man dagligen 
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Medicinska arbetsuppgifter som kan delegeras. Det kräver delegeringsutbildning 

Arbetsuppgift  
(sjuksköterska= Ssk, distriktssköterska= Dsk, arbetsterapeut= AT, 

sjukgymnast/fysioterapeut = SG/FT) 

Ansvarig Kan delegeras till 
omvårdnadspersonal 
med formellt 
kompetens (USK) 

Kan utföras av omv. 
personal med reell 
kompetens efter 
instruktion av Ssk 

Övrig 

Administrering av läkemedel i form av salva/gel/kräm 

droppar/mixtur/supp/suspension/inhalationer, dospåse, dosett 

Ssk ja ja  

Överlämnande av vid behovsläkemedel Ssk ja ja Patientrelaterad information krävs 

Överlämnande av dosrullen/ dosett till patienten Ssk ja ja  

Byte av läkemedelsplåster Ssk ja ja Speciell delegering efter utbildning 

Insulinbehandling OBS! endast med penna och om patienten har 
en stabil plasmaglukosnivå 

Ssk ja ja Speciell delegering efter utbildning 

Sondmatning med bolusmatning: PEG, gastrostomiknapp. Ssk ja ja Speciell delegering efter 
utbildning. 

Sondmatning med sondmatningspump Ssk ja ja Speciell delegering efter 
utbildning. 

Skötsel av gastrostomi. Skötsel av huden runt kateter eller 

knappen och underplattan (ej byte PEG/gastrostomiknapp) 

Ssk ja ja Speciell delegering efter 
utbildning. 

Enklare såromläggningar Ssk ja ja Speciell delegering efter 
handledning 

Suturtagning, agraff borttagning Ssk Ja, vid enstaka fall nej Kan göras som handräckning av 

van usk efter handledning 

Komplicerad Stomivård = sår i huden runt stomi eller ny stomi 

(yngre än 4 veckor). Eller annat problem med stomin. 

Ssk ja ja Speciell delegering efter utbildning 

Spolning av KAD Ssk ja nej Speciell delegering efter utbildning 

Kateter (KAD) byte, okomplicerad Ssk ja nej Speciell delegering efter 
utbildning, till namngiven pat. 

Suprapubisk kateter: omläggning och Spolning  Ssk ja nej Speciell delegering efter 
utbildning, till namngiven pat. 
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Arbetsuppgift  
(sjuksköterska= Ssk, distriktssköterska= Dsk, arbetsterapeut= AT, 

sjukgymnast/fysioterapeut = SG/FT) 

Ansvarig Kan delegeras till 
omvårdnadspersonal 
med formellt 
kompetens (USK) 

Kan utföras av omv. 
personal med reell 
kompetens efter 
instruktion av Ssk 

Övrig 

Dialysbehandling peritoneal (delegeras av dialysenhetens Ssk)* Ssk* ja nej Speciell delegering efter 
utbildning, till namngiven pat. 

Omläggning och spolning av urostomi Ssk ja nej Speciell delegering efter 
utbildning, till namngiven pat. 

Skötsel av syrgasanrikare, byte av slang och grimma till O2-

anrikare samt rengöring av filter. 

Ssk ja ja Speciell delegering efter utbildning 

Skötsel av syrgastub och byte av syrgastub. Ssk ja ja Speciell delegering efter utbildning 

Sugning av övre luftvägar Ssk ja ja Speciell delegering efter utbildning 

Sugning av nedre luftvägar genom tracheostomi Ssk* ja ja * Delegeras av Track-teamets ssk 
efter särskild utbildning,  
till namngiven patient 

Skötsel av tracheostomi Ssk* ja ja * Delegeras av Track-teamets ssk 
efter särskild utbildning,  
till namngiven patient 

Venprovtagning okomplicerade Ssk ja ja Speciell delegering efter utbildning 

Kapillärprovtagning PK Ssk* ja nej * krävs utbildning på kem labb 
även för ssk 

Administrera förfylld blodförtunnande subkutan injektion. Ssk ja nej Speciell delegering efter utbildning  

CPAP, Bilevel pap, mm motståndsandning Ssk/SG 
/FT 

ja ja Speciell delegering efter utbildning 

Inhalation av flytande läkemedel, ex. Ailos 
Ssk ja ja Kräver handledning, ingår i 

delegering för inhalationer 

Komplicerad sårbehandling (smärtande sår, sårrevisioner, starkt 
infekterade sår etc.) 

Ssk nej nej Ev. undantag kräver samtal med 
MAS 

Hostmaskin  
Ssk/SG 
/FT 

ja nej Speciell delegering efter 
utbildning, till namngiven patient 

Vi delegering av särskilda medicinska arbetsuppgifter - Kontakta MAS för godkännande.  

Alla särskilda Delegeringar kräver extra utbildning/handledning 
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Arbetsuppgifter som inte får delegeras 
Arbetsuppgift  
(sjuksköterska= Ssk, distriktssköterska= Dsk, arbetsterapeut= AT, 

sjukgymnast/fysioterapeut = SG/FT) 

Ansvarig Kan delegeras till 
omvårdnadspersonal 
med formellt 
kompetens (USK) 

Kan utföras av omv. 
personal med reell 
kompetens efter 
instruktion av Ssk 

Övrig 

Ansvara för läkemedelsförråd Ssk Nej Nej  

Bedömning av frånvaro av livstecken Ssk  Nej Nej  

Medicinsk bedömning Ssk Nej Nej  

Infusion och transfusion Ssk Nej Nej Övervakning av blodtransfusion 
kan ske av omvårdnadspersonal 

Injektion- intramuskular/intravenös Ssk Nej Nej  

Skötsel av och behandling via central venkateter, perifert inlagd 

central kateter (PICC) och perifer venkateter (PVK) 

Ssk Nej Nej  

Sondmatning då flera infarter finns (ej kateter i urinblåsan) Ssk Nej Nej  

Komplicerad blodprovstagning   Ssk Nej Nej  

Venprovtagning för blodgruppering Ssk Nej Nej  

Nedsättning av sond samt byte av PEG/knapp Ssk Nej Nej  

Kuffa om ballongen av gastrostomiknapp  Ssk Nej Nej  

Iordningsställande av läkemedel i dosett 
Ssk Nej Nej Undantag för hemsjukvårdens 

undersköterskor, kräver 
delegering 

Iordningsställande av Waran 
Ssk Nej Nej Undantag för hemsjukvårdens 

undersköterskor, kräver 
delegering 

Ordination och förskrivning av vissa läkemedel enl. SOSFS 

2011:16  

Ssk* Nej Nej *förskrivningsrätt 

Förskrivning av inkontinenshjälpmedel  Ssk * Nej Nej *inko-förskrivning 

Sondmatning via nasogastrik sond   Ssk Nej Nej (Clinifeeding-sond byts på sjukhus) 

Nutritionsbedömning Ssk Nej Nej  
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Arbetsuppgift  
(sjuksköterska= Ssk, distriktssköterska= Dsk, arbetsterapeut= AT, 

sjukgymnast/fysioterapeut = SG/FT) 

Ansvarig Kan delegeras till 
omvårdnadspersonal 
med formellt 
kompetens (USK) 

Kan utföras av omv. 
personal med reell 
kompetens efter 
instruktion av Ssk 

Övrig 

Ordination av kosttillskott i Säbo Ssk Nej Nej  

Ordination av kosttillskott i Ordinärt boende  
Dietist Nej Nej Dietist från Region Kronoberg 

ordinerar, ej ssk HSV 

Ta beslut om läkemedelsgivning enligt generella ordinationslistan Ssk Nej Nej  

Katetrisering ny pat. (för urinblåsan) Ssk nej nej  

Kontroll av medicintekniskutrustning Ssk Nej Nej  

Vaccinationer* Dsk*/Ssk Nej Nej (ordination endast DSK) 

Sugning av nedre luftvägar Ssk Nej Nej  

Lindning av ben med Coban 2 Ssk Nej Nej Ev. undantag kräver samtal med 
MAS 


