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Delrapport delegering 
Syfte  
Slutrapporten Uppdrag delegering som projektet Standardisering och klinisktinnehåll har 
levererat har analyserats ur ett kommunperspektiv.  
 
Deras uppdrag 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).  

  

Metod  
Projektledare kommun FVM Ann-Charlotte Klarén och Uppdragsansvarig Carina Arvidsson 
har sammanställt de olika leverablerna och fört ett resonemang om hur kommunernas 
behov av IT-stöd för säkra delegeringar bör tas om hand.   
  

Beskrivning  
Slutrapport om delegering som projektet Standardisering och klinisktinnehåll har levererat 
beskriver att” 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.”   

  

Leverabler  
Rapporten tar upp att utgångspunkten bör vara att roll och behörighet styr vilka medicinska 
arbetsuppgifter man kan utföra beroende på formell och/eller reell kompetens vilket 
delegerats.  
 
Vidare skriver projektet att 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.  

 
Ur rapporten under måluppfyllelse och avvikelser beskrivs ”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 

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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inom VG bör det behovet hanteras i en separat process med målsättningen att 
kommunicera data till Millenium.”  

  

Analys av fortsatt arbete med delegering i projekt FVM kommunal hälso- 
och sjukvård  
En viktig nyckel till god kunskap är att Cerner gör verksamhetsbesök i en kommun som 
jobbar med delegering i ett digitalt verksamhetssystem kopplat till signering av insatser.   
 
Det finns en lång tradition av att delegeringar sker på ett säkert sätt i kommunen. Kommun 
FVM bör se till att det finns en/flera deltagare i ett eventuellt nytt uppdrag/workstream som 
ska tas fram för att identifiera och utreda begreppet Medarbetaruppdrag som VGR 
utvecklar inom ramen för HR/POFF. Även i Processteamet som kommer ansvara för 
konfigurering av Behörigheter i Millenium behöver kommunrepresentanter vara delaktig i 
när det handlar om delegeringar.  
 


