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FÖRTECKNING HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSUPPGIFTER  
 
A Hälso- och sjukvårdsuppgifter som faller under Lag (1998:531) om  

yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område   
B Hälso- och sjukvårdsuppgifter som kan utföras av reellt kompetent personal, 
 på sjuksköterskas/arbetsterapeuts/sjukgymnasts direktiv utan skriftlig delegering 
C Hälso- och sjukvårdsuppgifter som kan utföras av reellt kompetent personal, 
 med skriftlig delegering av sjuksköterska/arbetsterapeut/sjukgymnast 
D. Hälso- och sjukvårdsuppgifter som inte delegeras 
 
A:  Hälso- och sjukvårdsuppgifter, allmänt 

 Förskrivning av kostnadsfria förbrukningsartiklar 
 Förskrivning och utprovning av hjälpmedel, individuella och arbetstekniska 
 Ansvara för läkemedelsförråd 
 Kontroll av medicinteknisk utrustning 
 Hantering av riskavfall 
 Desinfektion, sterilisering och hantering av sterilt material 
 Dokumentation 
 Funktionsträning enligt program ordinerad av sjukgymnast/arbetsterapeut 
 Andningsgymnastik enligt ordinerat program 
 Medicinsk bedömning, tillsyn och kontroll 
 Läkemedelshantering när den enskilde bedömts ej klara denna uppgift. 
 Till läkemedel räknas av läkare ordinerade tabletter, kapslar, ögondroppar 

       injektioner, salvor mm 
 Instillationer av läkemedel efter ordination (ögon-, öron-, sårsalvor mm) 
 Infusion och transfusion 
 Provtagning (venprov,  urinprov  och andra kroppsvätskor) 
 Puls- och blodtryckskontroller 
 Såromläggningar, sårbehandling 
 Suturtagning 
 Trycksårsprofylax och behandling av trycksår 
 Kontrakturprofylax 
 Stomiskötsel 
 Kateterisering, kateterspolning, blåssköljning, blåsträning 
 Tillsyn av kateterfunktion, byte av urinpåse samt kontroll av innehåll 
 Inhalationsbehandling 
 Öronspolning 
 Sondmatning 
 Sättning av sond 
 Matning av person med uppenbara sväljsvårigheter 
 Nutritionskontroll 
 Sugning av luftvägar 
 Syrgasbehandling 
 Skötsel av dialys 
 Terminalvård 
 Smärtlindring 
 Omhändertagande av avliden 

 
 
B. Hälso- och sjukvårdsuppgifter som inte kräver skriftlig delegering enligt 

ovan 
 Puls- och blodtryckskontroller 
 Okomplicerade såromläggningar, sårbehandling 
 Stomiskötsel 
 Trycksårsprofylax och trycksårsbehandling 1.a  o 2.a graden  
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 Kontrakturprofylax 
 Observationer av den enskildes hälsotillstånd vid ex misstanke om 

hjärnskakning 
 Tillsyn av kateterfunktion, byte av urinpåse samt kontroll av innehåll 
 Funktionsträning enligt program ordinerad av sjukgymnast/arbetsterapeut 
 Andningsgymnastik enligt ordinerat program 
 Provtagning för kontroll av blod och socker i urin 
 Venprovstagning  (ej för blodgruppering) 
 Matning av person med uppenbara sväljsvårigheter 
 Nutritionskontroll 
 Terminalvård 
 Omhändertagande av avliden 
 Dokumentation 
 Hantering av riskavfall 
 Desinfektion, sterilisering och hantering av sterilt material 
 Läkemedelshantering i egenvård (personen kan psykiskt klara sina läkemedel 

själv) 
 Suturtagning 
 Blåsträning 
 Matning av person med uppenbara sväljproblem. 

 
 C. Hälso- och sjukvårdsuppgifter som  kräver skriftlig delegering enligt ovan 

 Läkemedelshantering i de fall patienten enligt läkarbeslut inte själv kan 
ansvara för sina läkemedel (gäller dosdispade läkemedel, iordningställande av 
vissa flytande läkemedel och vid behovsmediciner som används kontinuerligt) 

 Insulininjektion med insulinpenna 
 Såromläggning, sårbehandling som är komplicerade ex smärtande sår  
 Trycksårsbehandling, 3 o 4.e graden  
 Kateterisering och kateterspolning   
 Sugning av övre luftvägar 
 Sondmatning som avser nutrition 
 Omkuffning av urinkateter eller PEG 
 Subcutan injektion av färdigställd dos  

 
D. Hälso- och sjukvårdsuppgifter som inte delegeras 

 Iordningställande av läkemedelsdos – kan ske i enstaka fall, för ett tillfälle 
 Ändring av iordningställd läkemedelsdos – kan ske i enstaka fall, för ett tillfälle 
 Alla arbetsuppgifter i samband med intravenös infusion 
 Läkemedel via injektion (gäller ej insulin med penna eller sc inj. färdigställd 

dos) 
 Sugning av nedre luftvägar (svalg och bronker) 
 Byte av suprapubis kateter 
 Blodgruppering 
 Sättning av sond för näringstillförsel 


