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Jobba säkert med läkemedel  
– en basutbildning inför delegering 
Vägledning till verksamhetschefer i äldreomsorgen, delegeringsansvariga 
sjuksköterskor och ansvariga för utbildning. 

Jobba säkert med läkemedel är en webbutbildning som riktar sig till 
omvårdnadspersonal i särskilt boende och hemtjänst i kommunal vård och omsorg. 
Webbutbildningen är en basutbildning inför delegering av läkemedelshanteringen.  

Hur är utbildningen upplagd? 
Webbutbildningen består av fem delkurser och 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 

Webbutbildningen är utformad för att genomföras individuellt. Utbildningen kan 
användas både vid nydelegering och vid förnyad delegering. I utbildningen finns 
möjlighet till fördjupning. Det tar cirka två timmar att göra hela utbildningen. Varje 
delkurs tar 15-30 minuter. Det går att göra paus. Utbildningen avslutas med 
kunskapstest.  

Vad behövs? 
Utbildningen kan göras på dator och läsplatta. Högtalare alternativt hörlurar behövs 
för att kunna genomföra webbutbildningen. 

Webbutbildning som delmoment inför delegering  
Utbildning på webben är ett komplement till annan kompetenssäkring. Genomgången 
webbutbildning med godkänd kunskapskontroll ska därför kombineras med praktisk 
träning och genomgång av rutiner och arbetssätt. Den som delegeras ska ges möjlighet 
att diskutera och ställa frågor. Det kan ske i grupp eller individuellt.   
 
Att bli delegerad innebär att överta ansvar. Den som delegerar ansvarar för att 
personen som blir delegerad är lämplig och har kompetens att ge läkemedel säkert. 
Webbutbildningen med godkänd kunskapskontroll ska därför alltid kombineras med 
en individuell bedömning.  

Eget ansvar för utbildningen 
Utbildning på webben innebär att ta eget ansvar för att gå igenom och tillgodogöra sig 
utbildningen. Delkurserna avslutas med kunskapstest. Det första kunskapstestet 
omfattar de första fyra delkurserna, medan delkursen om diabetes och insulin har ett 
separat kunskapstest. Frågorna i kunskapstesterna slumpas fram.  
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Vid delegeringstillfället följer man lämpligen upp att den som blir delegerad har 
förstått och tagit till sig utbildningsinnehållet.  

Godkänt kunskapstest ger diplom 
För att få godkänt på kunskapstestet krävs 80 %. Det gäller för båda kunskapstesterna. 
Vid godkänt resultat ska den som gått utbildningen skriva ut ett diplom. Diplomet är 
giltigt i ett år. Det kan nås av den som har gjort kunskapstestet. På diplomet står datum 
för kunskapstestet.  
 
Tips inför delegeringen 
Be den som gått utbildningen att ta med diplom till delegeringstillfället. 
Följ upp eventuella frågor från webbutbildningen och kunskapstesterna. 
Gå igenom praktiska moment, t ex blodsockerkontroll, att ge insulin och delar av 
läkemedelshanteringen. 
Gå igenom ordinationshandling och signeringslistor.  
Gå igenom rutiner och avvikelsehantering. 
Komplettera med träning och praktiska prov. 

Kom igång! 
Logga in på utbildningen via: 
www.demenscentrum.se/webbutbildningar eller  
www.kunskapsguiden.se/utbildning 

Webbutbildningen Jobba säkert med läkemedel är avgiftsfri och är framtagen av 
Sveriges Kommuner och Landsting och förvaltas av Svenskt Demenscentrum. 

 


