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            Checklista SSK ny delegering Läkemedel  
 
Moment:                        Kommentar: 
Genomgång av utbildning: syfte, innehåll, längd  
Genomgång av personens webb utbildning - diplom 
Genomgång utbildningshäftet Läkemedelshantering  

ID kontroll: namn på 
webbutbildningens diplom ska 
överensstämma med person 

1 A. Ordinationshandlingar  
- Pascal – dos 
- Medicinlista - läkemedelslista från 

vårdcentral/sjukhus – stor dosett  
- PK brev – liten/stor blå dosett 

 

2 B. Signering  
- Signering: vad är det? – varför?  
- Signering narkotiska läkemedel  
- Signering narkotiska smärtplåster 

 
 
 

2. Läkemedel vid behov  
- När ska SSK kontaktas och inte  
- Iordningsställande och administrering av 

läkemedel vid behov 
- Signering läkemedel vid behov   
- Dokumentation APPVA + effekt av läkemedlet 

ska dokumenteras i vårdplan: läkemedel 

 

3. Vårdprocess - läkemedel Syfte – vikten av att läsa 
vårdprocess 

4. Krossa läkemedel När? Hur? Varför?  
Återkoppla till vårdprocess 

5. Läkemedel – genomgång olika läkemedelstyper  
- Tabletter, Depot, stolpiller, ögondroppar, 

klysma, kapsel, pulver, inhalation, flytande osv.  
- Ersättningspreparat 
 
Blodförtunnande läkemedel 
 

- Smärtplåster 

Återkoppla vad personerna sett 
vid sin bredvid gång 
 
 
 
Fall 
 
Placering, datum + signering  
byte av plåster 
omhändertagande av använt 
plåster och kassering 

6. Praktiska frågor/uppgifter  Återkoppling – att personen har 
tagit emot kunskaper 
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7. Fråga till varje deltagande person om tillräckliga 
kunskaper att iordningställa och administrera 
läkemedel i praktiken 
 

Sjuksköterska skall förvissa sig 
om:  
– att personen har tillräckliga 
kunskaper för att fullgöra 
uppgiften på ett korrekt sätt 
– att personen ansvarar för sina 
egna handlingar dvs. bär fulla 
ansvaret för sitt sätt att utföra den 
mottagna uppgiften 

8. Information dokumentationssystem APPVA  
Inloggning APPVA 
 
 
 
Digital signering personlig delegering  
 
 
Den delegerade personens ansvar – delegering giltig 
1 år 
 

 
 
Återkallelse/indragen delegering  
 
 
Avvikelser läkemedel 
 

Fråga – säkerställ inloggning för 
digital signering samt 
avvikelsehantering 
 
Delegering giltig först efter 
signering av personen digitalt eller 
med underskrift på papper 
 
Delegeringens giltighetstid 
Den delegerade personens ansvar 
att meddela delegerande SSK i 
god innan delegeringstiden går ut 
 
Informera 
 
Informera vad är en avvikelse 
läkemedel och inte!  
Återkoppla – att skriva avvikelse 
läkemedel 

9. Dokumentation delegering Läkemedel  
- Ta personens personuppgifter 

 
- Den delegerade personen lämnar webb 

utbildningens diplom till Enhetschef. Diplomet 
ska förvaras i personakten 

Dokumentera snarast delegering i 
APPVA 
  
Informera den delegerade 
personen att digitalt signera sin 
delegering för att den ska vara 
giltig 
 
Om personal delegeras från 
verksamhet som ej har APPVA 
ska delegeringen signeras direkt 
på papper som arkiveras hos 
aktuell enhetschef 


