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Kunskapskrav inför delegering läkemedelshantering 
 
Obligatoriska utbildningsmoment inför delegering 

• Jobba säkert med läkemedel – webbutbildning 
 

Denna webbutbildning ger baskunskaper inför delegering av läkemedelshantering i äldreomsorgen 
och ska göras integrerat i introduktion på ny arbetsplats.  Valda delar kan med fördel genomföras 
även vid andra tillfällen i grupp med efterföljande reflektion och diskussion. För kontinuerlig 
kvalitetssäkring av läkemedelshantering kan planering göras för gemensam genomgång av olika 
kapitel under året. 
 
Utbildningen är avgiftsfri och består av fem delkurser som var och en tar ca 15–30 minuter. Hela 
utbildningen tar ca två timmar att genomföra. För att kunna göra det avslutande kunskapstestet 
måste du ha gått igenom hela utbildningen. Vid godkänt kunskapstest kan diplom laddas ned. 
Utbildningen Jobba säkert med läkemedel är framtagen av Sveriges Kommuner och Regioner.  
 
.  

 

 
 
• Vårdhandboken 

Delegering av hantering av läkemedel 
 

• Material från 1177 
Läkemedel som du tar genom munnen.  
Delegerad personal ska ha kunskap om olika läkemedelsformer och dess betydelse för ett 
läkemedels effekt. 

 
Läkemedel som du andas in genom munnen.  
Delegerad personal ska ha kunskap om olika läkemedelsformer och dess betydelse för ett 
läkemedels effekt. 
 
Att ta läkemedel när du är äldre  
Delegerad personal ska ha kunskap om äldre personers förändrade förutsättningar att tåla 
läkemedel, dvs att risk för läkemedelsorsakad sjuklighet är omfattande. 
De ska ha kunskap om riskfaktorer som kan påverka att sårbarheten för biverkningar ökar 
kopplat till aktuell behandling. 

Genomgången utbildning ger baskunskaper för 
att: 
 ge läkemedel i rätt tid, till rätt person på rätt sätt 
 ge god omvårdnad som komplement och 

alternativ till läkemedel 
 känna igen risker och uppmärksamma, reagera 

och signalera vid förändringar 
 förstå roll och ansvar vid delegering 
 uppmärksamma symtom vid diabetes och ge 

insulin. 

 

https://www.vardhandboken.se/vard-och-behandling/lakemedelsbehandling/lakemedelshantering/delegering-av-hantering-av-lakemedel/
https://www.1177.se/Orebrolan/behandling--hjalpmedel/behandling-med-lakemedel/olika-satt-att-ta-lakemedel/lakemedel-som-du-tar-genom-munnen/
https://www.1177.se/Kronoberg/behandling--hjalpmedel/behandling-med-lakemedel/olika-satt-att-ta-lakemedel/lakemedel-som-du-andas-in-genom-munnen/#section-21093
https://www.1177.se/Orebrolan/behandling--hjalpmedel/behandling-med-lakemedel/rad-om-lakemedel/att-ta-lakemedel-nar-du-ar-aldre/


 

Diabetes 
Omvårdnadspersonal som delegeras att hanterar tablettbehandlad och Insulinbehandlad diabetes 
ska ha kunskap om sjukdomen Diabetes typ 1 och typ 2, ha kunskap om faktorer som kan 
påverka blodsockernivåer och känna igen symptom vid högt/lågt blodsocker. 
Den som ska delegeras ska ta del och kunna samtliga delar av denna information. 

 
• Janus info –  

Inhalera rätt  
 
 

Kunskap om diabetes: 
Omsorgspersonalens absoluta kunskapskrav omfattar kännedom om: 
Skillnaden mellan typ-1 och typ-2 diabetes  
Blodsocker, hypo- och hyperglykemi  
Matens betydelse, regelbundna matvanor och näringsinnehåll  
Förändringar i vikten som kan påverka blodsockret  
Förvirring, tänkbara orsaker  
Fotproblem, fotsår och att förebygga fotsår 
 
Se Vårdprogram Äldre med diabetes 

https://www.1177.se/Orebrolan/sjukdomar--besvar/diabetes/
https://janusinfo.se/fortbildning/fortbildningfilmer/filmer/inhaleraratt.5.20326f62163f95008f17fe76.html

