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Kunskapstest vid delegering av läkemedelshantering. 

Datum:__________________________ 

Namn:___________________________Personnummer:__________________ 

Delegerande sjuksköterska:______________________________ 

 

Nedan följer ett antal påståenden, markera med X om de är rätt eller fel: 

 Rätt  Fel 

En delegering innebär att en eller flera arbetsuppgifter 

överförs från en person som har reell kompetens till en 

som har formell kompetens. 

 

 

Om du inte själv hinner utföra en delegerad arbetsuppgift, 

kan du överlåta den till en annan personal?  

 

 

När du efter delegering åtar dig en uppgift är du ansvarig 

för hur den utförs och är skyldig att följa gällande 

riktlinjer och föreskrifter. 

 

 

Får du ge en boende receptfria läkemedel eller 

naturläkemedel utan att fråga sjuksköterskan? 

 

 

Du kan bli tvingad att ta på dig en delegering  

 
 

En öppnad flaska ögondroppar håller i en månad 

 
 

Om du hittar mediciner som inte är delade ska du 

omedelbart ge dessa till den boende. 

 

 

Suppositorier tas med fördel sittandes och med ett halvt 

glas vatten. 

 

 

En delegering kan aldrig återtas 
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Beskriv hur du ger ögondroppar/ögonsalva på ett säkert och hygieniskt sätt? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Ge tre exempel på tillfällen då du ska kontakta sjuksköterska gällande 

läkemedelshanteringen? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Ge fem exempel på olika läkemedelsformer (beredningar): 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Vad gör du om en boende sover vid klockslaget då han/hon ska ta sina läkemedel enligt 

ordinationen? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Hur länge gäller en delegering? 

___________________________________________________________________________ 

 

Vem ansvarar för att se till att delegeringen är aktuell? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Beskriv hur du genomför en säker och korrekt läkemedelsadministration till en boende?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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Fall 1 

Anders ska ha medicin från sin dosrulle kl. 08, 14, samt 22. När du kommer till honom för att 

dela medicin kl. 22 ser du att dospåsen från kl. 14 är kvar på rullen. Vad gör du? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

Fall 2  

Maria känner sig febrig och ber om en Alvedon (500mg), du ser på läkemedelslistan att hon 

har det ordinerat, 1-2 st. vid behov mot smärta. Vad gör du? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

Fall 3  

Du upptäcker efter att ha administrerat läkemedel från dospåsen till en boende att det är fel 

medicin till fel boende. Påsen innehöll två st. Alvedon. Klockan är 22:00. Vad gör du? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

Fall 4 

Eva ska ha sin medicin kl. 22, den innehåller en sömntablett. När du kommer in till henne 

sover hon, så du väcker henne inte. Klockan 02 vaknar Eva och vill ha sin sömntablett, vad 

gör du? Har du agerat rätt som inte väckte Eva? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 


