
Regelverk om delegering 

  Medicinhantering – SOSFS 2001:17 
   och  

  Delegering - SOSFS 1997:14 
 
 
 
 



Det handlar om trygghet 

Både för den som är i 
behov av vård 
 
            och 
 
för den som vårdar 

Presentatör
Presentationsanteckningar
TrygghetHälso- och sjukvården är reglerad i ett mycket stort antal lagar och s.k. tvingande författningar. Detta beror på att man inom denna verksamhet arbetar med frågor som berör liv eller död. Man måste göra rätt! Konsekvenserna av ett fel kan bli förödande för en människa. Det handlar ytterst om trygghet ! · Den som är i behov av vård måste veta att man är i kunniga och trygga   händer. · Den som vårdar måste känna sig trygg och veta gränser för sina      befogenheter och sitt ansvar.  Andra viktiga lagar och föreskrifter inom hälso- och sjukvården som personalen måste känna till är;· Yrkesverksamhetslagen (SFS 1998:531)· Föreskrift om delegering (SOSFS 1997:14)· Föreskrift om läkemedelshantering (SOSFS 2001:17)  TrygghetHälso- och sjukvården är reglerad i ett mycket stort antal lagar och s.k. tvingande författningar. Detta beror på att man inom denna verksamhet arbetar med frågor som berör liv eller död. Man måste göra rätt! Konsekvenserna av ett fel kan bli förödande för en människa. Det handlar ytterst om trygghet ! · Den som är i behov av vård måste veta att man är i kunniga och trygga   händer. · Den som vårdar måste känna sig trygg och veta gränser för sina      befogenheter och sitt ansvar.  Andra viktiga lagar och föreskrifter inom hälso- och sjukvården som personalen måste känna till är;· Yrkesverksamhetslagen (SFS 1998:531)· Föreskrift om delegering (SOSFS 1997:14)· Föreskrift om läkemedelshantering (SOSFS 2001:17)  TrygghetHälso- och sjukvården är reglerad i ett mycket stort antal lagar och s.k. tvingande författningar. Detta beror på att man inom denna verksamhet arbetar med frågor som berör liv eller död. Man måste göra rätt! Konsekvenserna av ett fel kan bli förödande för en människa. Det handlar ytterst om trygghet ! · Den som är i behov av vård måste veta att man är i kunniga och trygga   händer. · Den som vårdar måste känna sig trygg och veta gränser för sina      befogenheter och sitt ansvar.  Andra viktiga lagar och föreskrifter inom hälso- och sjukvården som personalen måste känna till är;· Yrkesverksamhetslagen (SFS 1998:531)· Föreskrift om delegering (SOSFS 1997:14)· Föreskrift om läkemedelshantering (SOSFS 2001:17)  TrygghetHälso- och sjukvården är reglerad i ett mycket stort antal lagar och s.k. tvingande författningar. Detta beror på att man inom denna verksamhet arbetar med frågor som berör liv eller död. Man måste göra rätt! Konsekvenserna av ett fel kan bli förödande för en människa. Det handlar ytterst om trygghet ! · Den som är i behov av vård måste veta att man är i kunniga och trygga   händer. · Den som vårdar måste känna sig trygg och veta gränser för sina      befogenheter och sitt ansvar.  Andra viktiga lagar och föreskrifter inom hälso- och sjukvården som personalen måste känna till är;· Yrkesverksamhetslagen (SFS 1998:531)· Föreskrift om delegering (SOSFS 1997:14)· Föreskrift om läkemedelshantering (SOSFS 2001:17)  TrygghetHälso- och sjukvården är reglerad i ett mycket stort antal lagar och s.k. tvingande författningar. Detta beror på att man inom denna verksamhet arbetar med frågor som berör liv eller död. Man måste göra rätt! Konsekvenserna av ett fel kan bli förödande för en människa. Det handlar ytterst om trygghet ! · Den som är i behov av vård måste veta att man är i kunniga och trygga   händer. · Den som vårdar måste känna sig trygg och veta gränser för sina      befogenheter och sitt ansvar.  Andra viktiga lagar och föreskrifter inom hälso- och sjukvården som personalen måste känna till är;· Yrkesverksamhetslagen (SFS 1998:531)· Föreskrift om delegering (SOSFS 1997:14)· Föreskrift om läkemedelshantering (SOSFS 2001:17)TrygghetHälso- och sjukvården är reglerad i ett antal lagar och författningar från främst Socialstyrelsen och Läkemedelsverket. Dessa författningar styr precis som lagar inom hälso- och sjukvårdens område. All lagstiftning är till för att vården skall bli så säker och ändamålsenlig som möjligt, det är ju en verksamhet där vi arbetar med människor, arbetet berör människors liv eller död. Det innebär ett stort ansvar och en vilja och önskan om att alltid göra rätt. Konsekvenserna om man gör fel kan ju bli stora för en patient.Man kan säga att ytterst handlar det om trygghet!Den som är i behov av vård – måste få veta att man är i kunniga och trygga händer.Den som vårdar – Måste också känna sig trygg genom att veta vad som skall göras, när och hur. Att också veta gränser för sitt ansvar och sina befogenheter.Andra viktiga lagar och föreskrifter inom hälso- och sjukvården som personalen måste känna till är:Yrkesverksamhetslagen (SFS 1998:531)Föreskrift om delegering (SOSFS 1997:14)Föreskrift om läkemedelshantering (SOSFS 2001:17)



          Två ramlagar styr verksamheten  

• Socialtjänstlagen SoL 2001:453 
• Hälso- och sjukvårdslagen HSL 
  1982:763 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Vårdpersonal inom särskilda boendeformer och i hemsjukvården. Ramlagar· Personalen i kommunens verksamheter; särskilda boendeformer och hemsjukvård är anställda i en verksamhet som regleras av två så kallade ramlagar, nämligen Socialtjänstlagen (SoL) och Hälso- och sjukvårdslagen (HSL).SoL (2001:453)·  Huvuduppgiften för socialtjänsten är att stärka den enskildes förmåga att leva ett självständigt liv.·  Personalen hjälper den enskilde utifrån ett biståndsbeslut. Det kan vara praktisk hjälp i hushållet eller hjälp med omfattande personlig omvårdnad. Man arbetar då i enlighet med SoL och dess paragrafer råder. HSL (1982:763)· Huvuduppgiften för Hälso- och sjukvården är att medicinskt förebygga, utreda och behandla sjukdomar.·  Personalen medverkar också i hälso- och sjukvårdsuppgifter och arbetar då i enlighet med HSL. Då gäller den lagstiftning som finns samlad under HSL.Delegering· Regelverket inom hälso- och sjukvården säger att kompetensen/kunnandet måste prövas innan man får utföra en hälso- och sjukvårdsuppgift. Först därefter kan uppgiften överlämnas/delegeras.



     Då den enskilde inte kan ansvara  
     för sin läkemedelsbehandling 
• Ansvarsöverlåtelse 
• Läkarens ansvar 
• Apotekens ansvar 
• Sjuksköterskans ansvar 
• Vårdpersonalens ansvar 
• Arbetsledarens ansvar 
• Förvaring 
• Dokumentation 
• Avvikelserapportering 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Då den enskilde inte förmår ansvara för sin läkemedelbehandling gäller regelverket för Hälso- och sjukvården.AnsvarsöverlåtelseNär närstående eller personal märker att en person inte längre kan ansvara för sin läkemedelsbehandling, bör den ansvarige läkaren skriva en ansvarsöverlåtelse till sjuksköterskan på boendet eller i hemsjukvården.I och med detta övergår det övergripande ansvaret för medicineringen till sjuksköterskan i den kommunala verksamheten.Den enskilde är då frånkopplad ansvaret och personalens ansvar fördelar sig enligt följande; Läkaren har ansvar för sin patient och de ordinationer och uppföljningar av den behandling han/hon föreskriver.Sjuksköterskan har ansvar för att läkarens ordinationer följs. Hon/han kan delegera vissa moment till vårdpersonal tex. att överlämna doserade läkemedel till personen.Vårdpersonalen har efter delegation ansvar för att överlämna rätt läkemedel till rätt person vid rätt tidpunkt. Vårdpersonalen arbetar i enlighet med regelverket för hälso- och sjukvård vilket innebär särskilda krav. Arbetsledaren leder och fördelar arbetet och har ansvar för att kompetent personal finns tillgänglig. FörvaringLäkemedel skall förvaras på föreskrivet sätt.DokumentationDokumentationskrav/signeringslistor för överlämnade läkemedel skall föras och arkiveras.Avvikelserapportering Då fel uppstått skall detta rapporteras.Se lokala riktlinjer i MAS/MAR handboken.



Läkemedelshantering 
inom kommunal hälso- och sjukvård 

 Huvudprincipen är: den enskilde själv kan 
ansvara för sin läkemedel – egenvård. 

 
 Om detta inte är möjligt:  läkare bestämmer att 

ansvaret skall övertas av sjuksköterska som kan 
delegera uppgiften till vårdpersonal. 

 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Då den enskilde själv ansvarar för sin läkemedelbehandlingSocialtjänstlagens intentioner Så långt möjligt skall man stärka den enskildes förmåga att leva ett självständigt liv.Öppen vårdDet är viktigt att först påpeka att den kommunala hälso- och sjukvården är en form av öppen vård.Huvudprincipen inom öppen vårdDen enskilde själv ansvarar själv för sin läkemedelsbehandling.Handräckning till person med eget ansvarDen person som själv kan ansvara för sin läkemedelsbehandling kanske behöver hjälp med ex att öppna burkar, apoteksärenden eller övrig handräckning:EgenvårdDetta räknas då som egenvård och personalen bistår då den enskilde utifrån Socialtjänstlagen. 



Läkemedelshantering 
 

• En kvalificerad arbetsuppgift 
    som kräver goda kunskaper 
    och ett gott omdöme 
 
• Handlar om befogenheter 
    och ansvar 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Läkemedelshantering   en kvalificerad arbetsuppgift som kräver goda kunskaper och ett gott   			omdöme  handlar om befogenheter och ansvar. Allmänt om läkemedelshantering  Socialstyrelsen har utfärdat föreskrifter och allmänna råd    Läkemedelshantering i hälso- och sjukvården (SOSFS 2001:17).·  Med läkemedelshantering avses ordination, iordningsställande,     administrering/överlämnande och förvaring av läkemedel. ·  Läkemedelshantering är ett kvalificerat arbete som förutsätter goda  kunskaper och ett gott omdöme hos den personal som hanterar läkemedel.· För patienterna säkerhet krävs att personalens ansvar är klart definierat och att var och en är medveten om sina befogenheter och sitt ansvar.



          Delegering handlar om 
 formell kompetens: någon som tillhör legitimerad 

hälso- och sjukvårdspersonal och som också är reellt 
kompetent för aktuell hälso- och sjukvårdsuppgift 

 
 
 
 
 reell kompetens: att själv i praktiken kunna utföra 

arbetsuppgiften i alla dess delar genom 
yrkeserfarenhet eller fortbildning 

  

 Delegerar 

        till 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Delegering (SOSFS 1997:14).Formell kompetens·       har den som har legitimation för ett hälso- och sjukvårdsyrke  Reell kompetens·       har den som lärt sig behärska uppgiften i sin yrkesverksamhet/på  		arbetsplatsen.Hur förfar man vid delegering?·       Den formellt kompetente måste själv också vara reellt kompetent för 	arbetsuppgiften samt örvissa sig om att den som får 		uppgiften verkligen kan ansvara för utförandet.·       Den reellt kompetente måste tala om ifall han eller hon inte anser sig 	kunna  ansvara för uppgiften.



Varje delegering skall 
 

• endast ske om det är förenligt med god 
och säker vård   

• handla om klart definierad arbetsuppgift  
• föregås av att den som tar emot en 

delegering får klargjort vilka teoretiska och 
praktiska kunskaper som krävs för 
uppgiften 

• föregås av att den som tar emot en 
delegering tydligt klargör om sin förmåga 
att fullgöra uppgiften   

Presentatör
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Regler för delegering (SOSFS 1997:14)Den arbetsuppgift som skall delegeras skall vara klart definierad.·       Den som meddelar ett delegeringsbeslut skall inte bara vara formellt 	    kompetent  utan också reellt kompetent för den arbetsuppgift som beslutet avser.·       Varje delegeringsbeslut skall dokumenteras.·       Delegering kan inte ske om uppgiften enligt författning är förbehållen viss  yrkeskategori.·       Den som delegerar en uppgift måste förvissa sig om att den som får uppgiften  fullt tillfredsställande kan utföra den.·       Den som åtar sig uppgiften måste tala om ifall man inte anser sig kunna utföra  uppgiften. 



Olika ansvar vid delegering 
• sjuksköterskan som delegerar skall bevaka att 

uppgiften görs på ett sätt som är förenligt med 
god och säker vård 
 

• var och en som tar emot en delegering bär alltid 
själv det fulla ansvaret för sitt sätt att fullgöra  
uppgiften och att det utförs på ett korrekt sätt 
 

• delegering får aldrig ske mot delegatens vilja 
 

• ett delegeringsbeslut är personligt och kan inte 
vidaredelegeras  

 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Den som får delegering är förlängd arm till kommunens legitimerade hälso- och sjukvårdspersonal. När de delegerade arbetsuppgifterna utförs lyder man under hälso- och sjukvårdslagen, lagen om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område samt övriga författningar som styr innehållet i de delegerade arbetsuppgifterna.Delegering får inte ske för att lösa brist på personal.Ett beslut om delegering är personligt.



Den skriftliga delegering 
• ett delegeringsbeslut utfärdas i datorn och gäller för en viss 

tid - högst ett år - för definierade arbetsuppgifter eller för 
bestämda moment kopplat till namngiven patient 
 

• arbetsledare och MAS har själva möjlighet att ta del av de 
delegeringar som sker i verksamheten via programmet i WM-
data  
 

• delegeringsbeslutet upphör i och med att den som tar emot 
delegeringen slutar sin tjänst och även när utfärdaren slutar 
sin befattning 
 

• utgånget beslut får inte gallras bort ur datasystemet innan 3 
år 

Presentatör
Presentationsanteckningar
DelegationsbeslutEn handling upprättas. Både den som delegerar uppgiften och den som åtar sig uppgiften skall underteckna beslutet. Detta kan göras elektroniskt i WM-data för den personal som har egna logg-in. Därefter görs en utskrift som delegaten får behålla.
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