
MAS rev. 17 okt 2022, ändring till att det är chef som ska meddelas inför omdelegering 

    

Information till dig som ska genomföra en webbaserad 

läkemedelsutbildning inför delegering eller en kunskapstest   

  

        Syftet med utbildningen är att all delegerad personal ska ha samma grundkunskaper för att hantera 

läkemedel på ett säkert sätt. Utbildningen  finns på demenscentrums hemsida och består av fyra 

delkurser à 15-30 minuter, samt ett efterföljande kunskapstest. Delkurserna är:  

   
Din chef och ansvarig sjuksköterska på enheten bedömer om du blir aktuell för utbildningen.    

  

       Du som blir aktuell för ny delegering ska:   

• vara introducerad på arbetsplatsen och väl förtrogen med verksamheten, rutiner och 

arbetssätt.  

• ha någon form av vård- och omsorgsutbildning,  

• om utbildning saknas ska du ha arbetat i vård- och omsorgsarbete minst tre månader,  gäller 

delegeringen för en enskild patient, t.ex vid personlig assistans kan kortare erfarenhet än tre 

månader godkännas  

 

 Var sker utbildningen?  

• Webbutbildningen gör du på en lugn och avskild plats som du och din chef kommer 

överens om. Kunskapstestet görs vid ett särskilt tillfälle som din chef bokar in.  

• Logga in till webbutbildningen och skapa ett konto Jobba säkert med läkemedel | 

Demenscentrum  

 

 Kunskapstest  

• Kunskapstestet genomförs alltid på särskild avsedd plats med en support närvarande.   

• Din chef meddelar dig tid för kunskapstest.     

• Du måste ha varit inloggad i någon av kommunens datorer för att kunna genomföra testet.  

• Du ska ha med dig giltig ID-handling till kunskapstestet.     

• Om du blir godkänd utfärdas ett diplom som signeras av supporten.     

 Delegering 

• Sjuksköterskan eller din chef meddelar dig tid och plats. 

• Sjuksköterskan på enheten går igenom rutiner och praktisk hantering av de åtgärder som du 

kan få delegering för.  

• Sjuksköterskan beslut om vilka åtgärder som du får en delegering för.  

• Delegering utfärdas i Treserva och ska signeras digitalt av både dig och sjuksköterskan. 

• Delegeringen är tidsbegränsad och får anges för max ett år.  

• Du ska i god tid (minst två månader) meddela din chef när det är dags för omdelegering.  
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