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Kunskapstest delegering läkemedel  

Datum:Sida  

Verksamhet: 

Namn på delegeringstagare:  

Delegerande sjuksköterska: 

Kryssa i rätt alternativ Ja Nej Vet ej 

Är du hälso- och sjukvårdspersonal då du utför en uppgift som du fått 
genom delegering? 

   

Reell kompetens erhåller du genom erfarenhet och praktisk utbildning.    

Kan du själv delegera en hälso- och sjukvårdsuppgift vidare till en 
arbetskamrat? 

   

När du efter delegering åtar dig en uppgift är du ansvarig för hur den utförs 
och är skyldig att följa gällande föreskrifter och riktlinjer. 

   

Kan en delegering återkallas när som helst?    

När du efter delegering åtar dig en uppgift är du ansvarig för hur den utförs 
och är skyldig att följa gällande riktlinjer och föreskrifter 

   

Om du inte själv hinner utföra en delegerad arbetsuppgift kan du överlåta 
den till en annan personal även om hon/han inte har delegering? 

   

Krävs delegering för att iordningsställa flytande läkemedel om 
patienten/brukaren har ett ansvarstagande (egenvård)? 

   

En delegering är alltid tidsbegränsad.    

Kan du bli tvingad av en arbetskamrat att ta emot en delegering i 
läkemedelshantering? 

   

När du utför arbetsuppgifter på delegering bär du själv ansvar för att 
arbetsuppgiften utförs på rätt sätt. 

   

Du måste alltid förvissa dig om att patienten/brukaren svalt sin medicin 
innan du signerar listan. 
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Kryssa i rätt alternativ Ja Nej Vet ej 

Innan du överlämnar en dospåse ska du kontrollera att det är rätt 
patient/brukare, rätt dag och tid. 

   

Ska du alltid kontrollera signeringslistan innan du ger patienten/brukaren 
ordinerat läkemedel? 

   

Du ska förvissa dig om att patienten/Brukaren tar läkemedlet innan du 
signerar på signeringslistan för läkemedel. 

   

Kan du bestämma om ett läkemedel ska krossas?    

Är Microlax ett läkemedel som används vid förstoppning?    

Det är viktigt att patienten/brukaren sitter eller står och får minst ett halvt 
glas vatten för att kunna svälja sina tabletter och gärna en klunk innan. 

   

Ska det alltid finnas öppningsdatum på en ögondroppsflaska?    

Kan överdosering av Waran ge blödningar och blåmärken?    

För att en patient/brukare ska känna sig trygg och säker är det viktigt att 
hon/han får rätt läkemedel i rätt dos och vid rätt tidpunkt. 

   

Är det viktigt att patienten/brukaren andas ut ordentligt innan inhalation av 
ett inhalationsläkemedel? 

   

Bör man skölja munnen efter en inhalation?    

Kan läkemedel som ska kasseras slängas i soptunnan eller spolas ner i 
toaletten? 

   

Behövs det delegering för att ge flytande läkemedel om patienten har 
egenvårdsintyg. 

   

Vid förändringar i en patients/brukarens tillstånd ska du rapportera till 
ansvarig/tjänstgörande sjuksköterska. 
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Svara på nedanstående frågor så utförligt du kan 

Vad ska du kontrollera innan du överlämnar en dospåse? 

Hur gör du om en boende inte vill ta sin medicin? 

Vad gör du om en person inte fått sina läkemedel? 

Varför ska patienten få läkemedel på rätt tid och att man inte ge läkemedlet för tidigt eller för sent?  

Vad gör du om det har passerat lång tid från ordinationstiden och brukare/boende inte fått sin medicin än.  

Vet du lång tid innan och efter ordinationstiden man får ge läkemedel. Ange gärna i minuter och motivera 
ditt svar. 

Om en person är ordinerad T. Zopiklon 0+0+1+0. Vad betyder detta och vilken läkemedelsform ger du? 
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Vad är skillnaden mellan en munsönderfallande tablett och en resoritablett? 

Hur ges en brustablett? 

Vad är en depottablett? 

Vad är  vagitorier? 

Vad är ett synonympreparat? 

Hur ger man Movicol eller synonympreparat till Movicol? 

Hur ges suppositorier (stolpiller)?  
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Vad är Waran för något? 

Om en brukare/boende behöver läkemedel vid behov. Hur gör du då? Beskriv. 

Varför får vissa tabletter inte krossas? 

Vad menas med att iordningsställa läkemedel och rimlighetsbedömning? 


