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Kunskapstest insulindelegering 

Datum:  

Verksamhet:  

Namn på delegeringstagare:  

Namn på delegerande sjuksköterska:  

  

Kryssa i rätt alternativ Ja Nej Vet ej 

Du är hälso- och sjukvårdspersonal då du utför en uppgift du fått genom 
delegering? 

   

Diabetes är en ämnesomsättningssjukdom?    

Insulin produceras i bukspottkörteln?    

Det är viktigt att patienten/brukaren får mat i anslutning till injektion av 
snabbverkande insulin? 

   

 Med subcutan injektion menas att injektionen ges i underhudsfettet?    

 Motion har betydelse för sockernivån i blodet?    

Får du själv ge extradoser av insulin om boende/brukare har ett högt 
blodsocker? 

   

Ska en påbörjad insulinpenna förvaras i kylskåp?    
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Svara på nedanstående frågor så utförligt du kan 

Beskriv skillnaden mellan diabetes Typ 1 och diabetes Typ 2? 

Vad brukar anges som normalt fastevärde för P-glukos hos friska personer? 

Beskriv 2 möjliga orsaker till högt P-glukos? 

Nämn minst 3 symtom på högt blodsocker (P-glukos)? 

Beskriv 2 möjliga orsaker till lågt P-glukos? 

Nämn minst 3 symtom på lågt P-glukos? 

Nämn de typer av insulin du känner till och verkningsskillnaden mellan dessa insulinsorter. 
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Hur länge får en öppnad insulinpenna förvaras i rumstemperatur? 

Varför är det viktigt med daglig inspektion av diabetikers fötter? 

Nämn minst två komplikationer som en person med diabetes kan få? 

Vad ska du tänka på när en person med diabetes drabbas av infektioner till exempel influensa / magsjuka? 

Varför är det viktigt att personer med diabetes får mat i anslutning till insulingivning? 

Varför är kvällsmålet viktigt för en diabetiker? 

Beskriv hur du går tillväga när du ska ta ett P-glukos? 
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Beskriv vad du gör innan du ger insulin till en boende/brukare. 

Varför ska du titta på signeringslistan innan du ger insulinet? 

Varför är det viktigt att skaka vissa insulinpennor innan du ger en injektion? 

Var kan man lämpligen ge insulin och vad behöver du tänka på gällande insticksställe? 

Vad gör du om det finns 12 E kvar i pennan och du ska ge 20 E? 

Hur lång hållbarhet är det på en påbörjad insulinpenna som förvaras i rumstemperatur? 

Vad gör du om en boende med diabetes mår illa och inte vill ha sin mat när du kommer för att ge insulinet? 
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Vad kan du göra för att åtgärda ett lågt blodsocker?  

Nämn 3 tillfällen då det är viktigt att du kontaktar sjuksköterskan vid vård av insulinbehandlad diabetiker. 


