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Slutrapport delegering 
Syfte  
Uppdraget innebar att ta fram ett underlag inför dialog med Cerner för att diskutera lösning 
och identifiera eventuella gap kopplat till leverantörens lösningsförslag för delegering inom 
Hälso- och sjukvård utifrån de riktlinjer som finns i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna 
råd om delegering av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård och tandvård (SOSFS 
1997:14).  
 
 

• Underlaget skulle innehålla en kartläggning av behov av stöd för administration av 
fördelning av arbetsuppgifter och delegering i VGR, VGR:s privata utförare och 
kommunerna.  
https://vemfargoravad.socialstyrelsen.se/sida/delegera-arbetsuppgifter  

• Underlaget skulle ta hänsyn till dialogmaterial samt Användsningsfall KHSV samt 
kravmassan från Admin och VoB.  

  

Resultat & leveranser  
Hantering av delegering sker idag på olika sätt i kommuner och VGR med systemstöd eller 
manuellt, vilket innebär att det är svårt att få en överblick av till exempel vad som delegerats 
till vem, vem som delegerat uppgifter, att delegerade åtgärder verkställts och signerats.   
 

Utvärderingen av Cerners anbud visade på att Lösningen har nästan obefintlig funktionalitet 
angående delegeringar av arbetsuppgifter utifrån svenska krav samt hur delegeringsbeslut 
hanteras.   
 

Utgångspunkten bör vara att roll och behörighet styr vilka medicinska arbetsuppgifter man 
kan utföra beroende på formell och/eller reell kompetens vilket delegerats.  
Processteamet som kommer ansvara för konfigurering av Behörigheter i Millenium ska 
tillgodose att följande riktlinjer uppfylls:  
 

• Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om delegering av arbetsuppgifter 
inom hälso- och sjukvård och tandvård (SOSFS 1997:14).  

• Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ordination och hantering av 
läkemedel i hälso- och sjukvården HSLF-FS 2017:37, kapitel 9 Delegering av 
iordningsställande och administrering eller överlämnande av läkemedel.  

 

Måluppfyllelse & avvikelser  
Det ursprungliga behovet att beskriva behov av kartläggning anses vara redundant då 
behovet är väldokumenterat i VGR´s kravställning och i bifogade 
länkar ovan. Författningarna är tydlig oberoende var hälso- och sjukvård bedrivs inom 
landsting, kommun eller privata vårdgivare.  
 
Det är först i dialog med Cerner som det kommer att utkristallisera sig hur de kan uppfylla 
detta. Om det i dialogen framkommer att Millenium inte har funktionalitet som möter vårt 
behov av att strukturera och hantera delegeringar inom VG bör det behovet hanteras i en 
separat process med målsättningen att kommunicera data till Millenium.  

https://vemfargoravad.socialstyrelsen.se/sida/delegera-arbetsuppgifter
https://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/12727/1997-10-14.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/12727/1997-10-14.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/sosfs/2017-
https://www.socialstyrelsen.se/sosfs/2017-
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Övrigt   
I följande ”Användningsfall Bilaga 12, kapitel 4 – Kommunens Optioner  
Sammanställa relevant Data av utförda Hälso- och sjukvårdsaktiviteter” beskrivs behovet 
av att olika aktiviteter i verksamheten ska kunna identifieras så att man kan resursplanera 
och sammanställa utdata. Här framkommer inget ytterligare behov av delegering av 
medicinsk arbetsuppgift utöver den som identifierats i annan kravmassa./   
 
Det finns ytterligare information i länkarna nedan angående delegering av medicinsk 
arbetsuppgift  
 

• https://www.vardhandboken.se/arbetssatt-och-ansvar/ansvar-och-
regelverk/delegering-och-ansvar/forutsattningar-for-delegering/    

 

• https://www.vardforbundet.se/rad-och-stod/regelverket-i-varden/delegering/   
  

Fortsättning  
Viktigt att processen med behörighetsstyrning förstår att hantera delegeringar inom den 
kontexten i enlighet med författningen se ovan.  
Ett nytt uppdrag ska tas fram för att identifiera och utreda begreppet Medarbetaruppdrag 
som VGR utvecklar inom ramen för HR/POFF.  
 

https://www.vardhandboken.se/arbetssatt-och-ansvar/ansvar-och-regelverk/delegering-och-ansvar/forutsattningar-for-delegering/
https://www.vardhandboken.se/arbetssatt-och-ansvar/ansvar-och-regelverk/delegering-och-ansvar/forutsattningar-for-delegering/
https://www.vardhandboken.se/arbetssatt-och-ansvar/ansvar-och-regelverk/delegering-och-ansvar/forutsattningar-for-delegering/

