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Sommarutbildning och delegering av medicinska 
insatser 2018  
Utbildningspaket för vikarier gällande allmän omvårdnad och delegerade insatser. OBS! Denna 
innefattar inte insulindelegation. 

Innan utbildningsdagen:  
Alla vikarier ska genomgå en webb baserad utbildning med syfte att ge en grund i 
läkemedelshantering och att kunna jobba säkert med läkemedel.  

För att kunna genomföra den webbaserade utbildningen går du in på demenscentrums hemsida 
http://moodle.demenscentrum.se/moodle/login/index.php Där loggar du in genom att under 
rubriken Ny användare? klicka i rutan Skapa ett konto . Du får då upp ett nytt fönster Nytt 
konto där du fyller i dina personuppgifter, arbete och anger en E-postadress. Du skapar också 
ett eget lösenord som du bestämmer själv. Viktigt att du kan komma åt den E-postadress som 
du anger för att bekräfta ditt skapade konto.  OBS! Kom ihåg vilken E-postadress och lösenord 
du valt. När du fyllt i alla uppgifter klickar du på Skapa mitt nya konto. Ett mail skickas till din 
valda E-postadress där du går in och bekräftar ditt konto. När du bekräftat ditt konto i ditt E-
mail kommer du tillbaka till Demensforums hemsida och du är nu inloggad på ditt konto. 
Välkommen! Längre ner på sidan under rubriken Externa kurser>> Klicka på rubriken ∙ 
Jobba säkert med läkemedel.  För att få tillgång till och kunna genomföra kunskapstest 
går du igenom och ser filmerna.  

o 1. Du är viktig 
o 2. Livskvalitet med läkemedel 
o 3. Ta över ansvaret 
o 4. Känna igen risker 

När du gått igenom och sett filmerna gör du kunskapstestet. När du genomfört och fått godkänt 
skriver du ut ditt diplom genom att klicka på  Diplom1. Klicka här för att skriva ut och därefter 
Klicka här för att skriva ut ditt diplom tryck på Skrivarsymbolen och skriv ut. Skriv 
personnummer på diplomet och ta med det och lämna till sjuksköterska på utbildningsdagen.   

 

Anmälan till Utbildningsdag 
 

Bokning till sommarutbildningen 28, 29, 30 maj, 4 och 11 juni sker via Älvsbyns kommuns hemsida 
timecenter.com/alvsbyndelegering.  

Länk finns på Älvsbyns kommuns hemsida  ”inloggning i personalsystem”. Under rubriken Delegering 
av medicin (Sjuksköterskor/arbetsterapeuter/fysioterapeuter) under länken ”Tidsbokning för 
sommarutbildning”.   
Bokningen är öppen för anmälan.  
 

http://moodle.demenscentrum.se/moodle/login/index.php
https://www.timecenter.com/alvsbyndelegering/?rid=34891&period=lista
http://www.alvsbyn.se/personalsida/inloggning-i-personalsystem/
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Utbildningsdagen 
 Innehållet under utbildningsdagen 

08.00- 12.00 Grundläggande omvårdnad och läkemedelshantering. 
En sjuksköterska håller i utbildningen som sträcker sig i 4 timmar. 
13.00- 16.00 Grundläggande förflyttningsteknik och vardagsrehabilitering. 
Arbetsterapeuter och fysioterapeuter håller i utbildningen 3 timmar samma dag. 
 

Kunskapstest:  
Som  avslutning på dagen ska vikarierna på plats genomgå ett  skriftligt kunskapstest som lämnas till 
den sjuksköterska som håller i utbildningen. Vikarierna meddelas tid och plats samt ansvarig 
sjuksköterka för att vid ett senare tillfälle gå igenom kunskapstestet. Detta sker under veckorna 23 
eller 24.  

 
Delegeringsuppdraget:  

Vid mötet som vikarierna fått tid för vid sommarutbildningen går omvårdnadsansvarig sjuksköterska 
igenom det rättade kunskapstestet. Sjuksköterskan bedömer sedan om du har tillräckliga kunskaper 
för att sköta olika medicinska insatser och vilka du därefter får utföra. Hon lägger upp din delegering  
i Viva. I delegeringen framgår vad/vilka insatser du fått behörighet att utföra. För att delegeringen 
ska gälla måste du gå in och signera den elektroniskt. Du godkänner på det sättet att du åtar dig 
dessa uppgifter. Delegeringen  sträcker sej till 31 Augusti eller så länge vikariatet/anställningen pågår 
dock max 1 år.  

 

Vem ska gå utbildningen? 
Alla nyanställda vikarier ska gå sommarutbildningen även om de nu i vår har fått delegation och gjort 
webbaserat prov.  

Visstidsanställda som arbetat regelbundet under året behöver inte gå utbildningen men ska göra ett 
kunskapstest 1 ggr/år för att få förlängd delegering. 

De som anställs senare under sommaren 
De som anställs senare under sommaren och därför inte har möjlighet att  genomgå 
sommarutbildningen kan i undantagsfall få delegering.  Delegeringstillfällen var annan tisdag finns att 
boka på hemsidan på samma ställe som bokning av sommarutbildningen. 
https://www.timecenter.se/alvsbyndelegering/ . 

Här gäller samma som inför sommarutbildningen se punkt 1. Innan utbildningsdagen . Ett skriftligt 
kunskapstest ska också göras vid den bokade delegeringsträffen, rättas och gås  igenom med 
delegerande sjuksköterska. 

 

 

 

https://www.timecenter.se/alvsbyndelegering/
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Insulindelegering sommaren 2018  
Inför sommaren finns ett behov av att se över om det finns sommar vikarier som kan tänka sig att ta 
emot delegering av insulin till personer med diabetessjukdom. 

Ett antal personer kommer att ha möjlighet att genomgå en kort utbildning. De anställda personerna 
som kan komma ifråga är i första hand undersköterskor men kan också vara personer som har 
tidigare erarenhet av läkemedelshantering av insulin.  Enhetscheferna lämnar in namn och 
personuppgifter på personer som de tror kan vara lämpliga att ta emot delegering till MAS Annika 
Nilsson.  

Utbildningen 
Utbildningen hålls vid ett tillfälle den 12 juni klockan 13-15 i Holken Ugglan. Enhetschef informerar 
den anställde om tid och plats för utbildning och delegering. 

Innan utbildningsdagen:  
Innan aktuellt utbildningstillfälle ska den anställde genomgå webbutbildning på demenscentrums 
hemsida. Webbutbildningen finns under nedanstående länk 

https://moodle.demenscentrum.se/moodle/login/index.php  

Logga in med dina tidigare skapade inloggningsuppgifter. När du loggat in kommer du till 
Svenskt Demenscentrums hemsida.  

Välkommen! Längre ner på sidan under rubriken Externa kurser>> Klicka på rubriken ∙ 
Jobba säkert med läkemedel.  För att få tillgång till och kunna genomföra kunskapstest 
för insulin går du igenom och ser filmen som finns lite längre ner på sidan under rubriken Insulin 
Starta kursen   

Kursen finns under jobba säkert med läkemedel. Efter godkänd webbutbildning skrivs diplomet 
ut och tas med till utbildningsdagen. Skriv personnummer på Diplomet innan det lämnas till 
sjuksköterska vid utbildningstillfället.   

Sjuksköteska håller i utbildningen 
 Utbildningen består av teoretisk och praktisk genomgång av uppdraget, Efter genomgången 
utbildning görs ett skriftligt kunskapstest på plats. Kunskapstestet rättas och gås igenom och 
därefter får den anställde pröva att sticka i en boll. Den anställde kommer sedan att behöva göra 
minst  1 stick på person tillsammans med sjuksköterska. De utförda momenten och genomförda 
sticken skrivs in på kunskapstestet och signeras av sjuksköterska. 

Viktiga länkar 
http://www.alvsbyn.se/personalsida/verksamheter-i-kommunen/halso-och-sjukvard/kvalitet-
och-sakerhet/delegering/ 
 
http://www.alvsbyn.se/personalsida/inloggning-i-personalsystem/ 
timecenter.com/alvsbyndelegering.  
 

https://moodle.demenscentrum.se/moodle/login/index.php
http://www.alvsbyn.se/personalsida/verksamheter-i-kommunen/halso-och-sjukvard/kvalitet-och-sakerhet/delegering/
http://www.alvsbyn.se/personalsida/verksamheter-i-kommunen/halso-och-sjukvard/kvalitet-och-sakerhet/delegering/
http://www.alvsbyn.se/personalsida/inloggning-i-personalsystem/
https://www.timecenter.com/alvsbyndelegering/?rid=34891&period=lista
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WEBB UTBILDNING
Diplom

UTBILDNING på plats
4 TIMMAR läkemedel och 

övriga frågeställningar
3 TIMMAR 

förflyttningsteknik 

SKRIFTLIGT PROV
BASERAS PÅ WEBB 

UTB/UTBILNINSDAGEN
TID FÖR MÖTE PÅ ARB 

PLATSEN GES
(gäller läkemedel och 

övriga delegerade 
insatser)

PROV LÄMNAS TILL OAS 
SOM RÄTTAR

TRÄFFAR ARB TAGARE PÅ 
ENHETEN DÄR  DE SKA 

ARBETA

DELEGERING
Läkemedels
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