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Alternativ 1.  

Kunskapstest vid delegering avseende läkemedelshantering 
 
Enheten    Datum 

 

Namn                                                         Personnummer 

 

 

1. Delegering innebär att en eller flera hälso- och sjukvårdsuppgifter överförs från en person som har 

formell och reell kompetens till en som har reell kompetens.                         

    • Rätt • Fel • Vet ej 

 

2. Formell kompetens får man genom en fastställd högskoleutbildning. 

    • Rätt • Fel • Vet ej 

 

3. Genom erfarenhet kan Du få reell kompetens.  

    • Rätt • Fel • Vet ej 

 

4. När Du efter delegering åtagit Dig en hälso- och sjukvårdsuppgift är Du ansvarig för hur den genomförs 

och skyldig att följa gällande lagar och rutiner. 

    • Rätt • Fel • Vet ej 

 

5. Du är hälso- och sjukvårdspersonal när Du efter delegering överlämnar läkemedel. 

    • Rätt • Fel • Vet ej 

 

6. Delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter görs av chefen på enheten. 

    • Rätt • Fel • Vet ej 

 

7. Du har rätt att delegera arbetsuppgiften vidare till arbetskamrat. 

    • Rätt • Fel • Vet ej 

 

8. En delegering kan vara muntlig. 

    • Rätt • Fel • Vet ej 

 

9. En delegering är alltid tidsbegränsad. 

    • Rätt • Fel • Vet ej 

 

10. Du kan bli tvingad att åtaga Dig en delegering. 

    • Rätt • Fel • Vet ej 

 

11. En delegering kan återkallas. 

      • Rätt • Fel • Vet ej 

 

12. För att en vårdtagare ska kunna känna sig trygg och säker är det viktigt att hon/han får rätt läkemedel, 

rätt dos och vid rätt tillfälle. 

      • Rätt • Fel • Vet ej 

 

13. Du måste alltid förvissa Dig om att vårdtagaren sväljer läkemedlet. 
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      • Rätt • Fel • Vet ej 

 

14. Brustabletter kan med fördel sväljas hela. 

      • Rätt • Fel • Vet ej 

 

15. Tabletter bör intas sittande/ 

stående med minst ett halvt glas vatten. 

      • Rätt • Fel • Vet ej 

 

16. Kapslar ska sväljas hela. 

      • Rätt • Fel • Vet ej 

 

17. En kapsel ska krossas för att få god effekt. 

      • Rätt • Fel • Vet ej 

 

18. Mixtur är ett flytande läkemedel som ska intas genom munnen. 

      • Rätt • Fel • Vet ej 

 

19. Ett annat namn för stolpiller är suppositorier. 

      • Rätt • Fel • Vet ej 

 

20. Vagitorier används vid infektion i munhålan. 

      • Rätt • Fel • Vet ej 

 

21. Inhalationspulver används vid behandling av astma. 

      • Rätt • Fel • Vet ej 

 

22. En öppnad flaska med ögondroppar håller 1 år. 

      • Rätt • Fel • Vet ej 

 

23. När vårdtagaren tagit sitt läkemedel signerar Du alltid på aktuell signeringslista. 

      • Rätt • Fel • Vet ej 

 

24. När Du överlämnar läkemedel kontrollerar Du mot dosettens baksida eller på  

apodospåsen vårdtagarens namn, att det är rätt antal och rätt tidpunkt och rätt dag. 

      • Rätt • Fel • Vet ej 

 

25. Vid förändringar i en vårdtagares tillstånd rapporterar Du till den ansvariga  

sjuksköterskan. 

      • Rätt • Fel • Vet ej 

 

26. Du får ge en vårdtagare receptfria läkemedel utan att fråga den ansvariga 

sjuksköterskan. 

      • Rätt • Fel • Vet ej 

 

Antal rätt______ 

 
Alla rätt är lika med Godkänt 

 

Delegerande sjuksköterska:________________________________ 
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