
INFORMATION ANGÅENDE INSULINDELEGERING 2018 
UTBILDNING DEN 12/-6-18 KL 13.00-15.00 
Du kommer efter utbildningen att få göra en test som rättas av den Leg Sjuksköterska som är 
ansvarig för utbildningen (säbo,hemtj. Pers. ass). Om du är godkänd kommer Sjuksköterskan 
som är ansvarig (OAS) för ditt område/avdelning att ta kontakt med dig för att boka en tid för 
den praktiska delen av utbildningen, dvs injektion av insulin hos en patient på din avdelning 
eller i hemmet. 

Leg Sjuksköterska kommer efter godkännande av testen och den praktiska delen av 
utbildningen att skriva in din delegering i vårt journalsystem Viva. Och du måste då själv 
signera delegationen i systemet för att den ska gälla. 

Om du inte finns inlagd som användare i Viva kommer vi inte att kunna lägga upp din 
delegation i Viva och du måste då kontakta din enhetschef som får åtgärda detta och sedan 
ta kontakt med OAS (omvårdnadsansvarig sjuksköterska)på området. 

Delegeringen genomför i 3 steg. 
1. Du kommer till information/undervisning den 12/6-18 Kl  13.00 – 15.00 på Ugglans 

äldreboende. Lokal Holken 
När du kommer ska du ha ditt diplom med dig. Detta gör du på nätet på samma sätt 
som medicindelegeringen. https://www.alvsbyn.se/personalsida/inloggning-i-
personalsystem/  

2. Vid undervisningen kommer du att få bekanta dig med olika typer av material som 
används vid injektion och provtagning i samband med insulin. Och du får prova att 
sticka mm med hjälp av så kallade ”dummis”. 
 

3. Undervisningen avslutas med en skriftlig test som sedan lämnas till den undervisande 
sjuksköterska för rättning. Testen lämnas sedan vidare till OAS (omvårdnadsansvarig 
sjuksköterska) på det område du ska arbeta som sedan tar kontakt med dig för en tid 
när ni kan träffas hos en boende för ett praktiskt prov. Efter detta prov bedömer OAS 
om du kan delegeras insulin eller om du behöver fler handledningstillfällen. 
 

4. OAS (omvårdnadsansvariga ssk på ditt arbetsområde) för rättning. Vid godkännande 
tar OAS kontakt med dig för att sedan genomföra ett undervisningstillfälle på din enhet 
hos patient för praktisk hantering (beroende på bedömning kan det bli ytterligare 
tillfällen) Och vid godkännande skrivs sedan din delegation in i Viva. 
 

                                                              Lycka till och glad sommar 
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