Delegeringsbeslut
Delegering från: _________________________________________________________(texta)
Kryssa för ditt yrke:

⃝ Leg. veterinär
⃝ Leg. djursjukskötare

⃝ Godkänd leg. tandläkare
⃝ Godkänd leg. sjukgymnast

⃝ Godkänd hovslagare
⃝ Godkänd leg. sjuksköterska

Kontrollpunkter för mig som delegerar en arbetsuppgift





Jag har bedömt att delegeringen är i överensstämmelse med en god och säker vård*
Jag har själv formell* och reell* kompetens för uppgiften
Jag har försäkrat mig om att mottagaren av delegeringen har reell* kompetens för uppgiften
Jag ska fortlöpande kontrollera så att uppgiften utförs i överensstämmelse med en god och säker
vård* och vet att jag är skyldig att avbryta delegeringen i förtid** om det inte görs så.

Delegering till:__________________________________________________________ (texta)
Kryssa för ditt yrke:

⃝ Leg. djursjukskötare
⃝ Godkänd hovslagare

⃝ Godkänd leg. sjuksköterska
⃝ Godkänd leg. sjukgymnast

⃝ Godkänd leg. tandläkare
⃝ Leg. veterinär

Kontrollpunkter för mig som tar emot en arbetsuppgift på delegering



Jag har reell* kompetens för uppgiften. (Om inte säger jag till och delegering får inte göras.)
Jag utför arbetsuppgiften i överensstämmelse med en god och säker vård* och vet att jag är skyldig att
avbryta delegeringen i förtid ** om det inte längre kan göras så.

Arbetsuppgift/er som delegeras:
Kryssa för det som är aktuellt: (Bara veterinär får delegera operativa ingrepp och avlivning med injektion.)
⃝ Kastrering hankatt
⃝ Annan behandling:

⃝ Avlivning med injektion

⃝ Sövning med injektion

⃝ Tandextraktion

Delegeringen gäller för (bara ett alternativ):
⃝ ett tillfälle och arbetsuppgiften utförs följande datum: ___________________, eller
⃝ för en period** som startar den: ________________ och slutar den ________________, eller
⃝ tills vidare**.
OBS! Vare sig vid period eller tillsvidare får delegeringen sträcka sig längre än ett år från beslutets datum.

Beslutsdatum och underskrifter:___________________ Beslutet sparas i fem år från beslutsdatum.

Delegerande djurhälsopersonal

Mottagande djurhälsopersonal

* ord som har en särskild betydelse i mallen, se informationsblad sidan 2.
** Om delegeringen upphör i förtid ska det noteras här: Datum: _____________ Begärt av: _______________________________________
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Information till delegeringsmall
Om mallen
Delegering är ett juridiskt begrepp i lagstiftningen och innebär att djurhälsopersonal överlämnar en egen
arbetsuppgift till annan djurhälsopersonal, där arbetsuppgiften inte ingår i yrkesrollen. För att få göra det krävs
ett antal bedömningar och ett formaliserat beslut. Beslutsmallen innehåller bl.a. kontrollpunkter så ni gör de
bedömningar som krävs för delegering. Yrkena är ordnade så att de yrken som vanligen delegerar respektive tar
emot delegering tas upp i första raden. I andra raden finns de yrken som kanske ännu inte har uppgifter att
delegera eller tas emot men det öppnar för att mallen ska kunna användas även om det ändras. En ifylld mall
formaliserar ert delegeringsbeslut med rätt uppgifter. Spara därför beslutet för att kunna visa det vid tillsyn eller
vid en eventuell prövning i Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård.
*Ord med särskild betydelse




God och säker vård är inte förtydligat genom rättslig prövning men en särskild bedömning krävs av varje
enskild situation. Grundläggande är att man följer skyldigheterna i lagstiftningen för djurhälsopersonal.
Formell kompetens är de kunskaper som ligger till grund för legitimationen eller godkännandet
Reell kompetens är det man behärskar och kan utföra rätt rent praktiskt (inom och utanför sin yrkesroll)

Ett utdrag av bestämmelserna för delegering i lagstiftningen
Nedan följer i december 2014 gällande kapitel tre från ”Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2013:41) om
operativa ingrepp samt skyldigheter för djurhållare och personal inom djurens hälso- och sjukvård”.
Uppmärksamma eventuella ändringar framöver, t ex via http://www.jordbruksverket.se/djurhalsopersonal
1 § Vid delegering av en arbetsuppgift enligt 2 kap. 3 § i lagen (2009:302) om verksamhet inom djurens hälsooch sjukvård ska den som delegerar ha formell och reell kompetens för uppgiften och försäkra sig om att den
som tar emot delegeringen har reell kompetens att utföra den. Den som blir tillfrågad om att få en uppgift
delegerad till sig ska säga ifrån om reell kompetens saknas och delegering får då inte ske.
2 § Vid delegering ska ett skriftligt, tidsbegränsat och personligt delegeringsbeslut upprättas. Beslutet får gälla
för ett bestämt tillfälle eller för högst ett år och ska kunna visas upp vid kontroll av tillsynsmyndighet och på
begäran av Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård under minst fem år från utfärdandet.
3 § Ett beslut om delegering ska innehålla följande uppgifter:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

vilken arbetsuppgift som delegeras,
vem som har delegerat uppgiften,
till vem uppgiften har delegerats,
beslutets giltighetstid,
datum då beslutet fattas, samt
båda parters underskrifter

4 § Bara operativa ingrepp som är av enklare karaktär får delegeras. Delegering av sådana ingrepp, samt
delegering av avlivning av djur med injektion, får bara ske av veterinär.
Operativa ingrepp och avlivning får bara utföras om en veterinär befinner sig på platsen och kan agera om
komplikationer uppstår.
5 § Den som har delegerat en arbetsuppgift är skyldig att fortlöpande kontrollera att uppgiften utförs på ett sätt
som är förenligt med en god och säker vård.
6 § Beslutet om delegering ska omedelbart återkallas om
1.
2.

delegeringen inte längre är förenlig med en god och säker vård, eller
någon av parterna begär det

7 § Om delegering upphör i förtid ska detta noteras på beslutet om delegering.

www.ZedenYveras.se
© Zedén Yverås 2014

