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Inledning och bakgrund  

 
 
Enligt hälso- och sjukvårdslagen är landsting respektive kommun huvudman med 
ansvar att erbjuda en god hälso- och sjukvård på lika villkor för befolkningen.  
 
Vårdgivare är den som utför hälso- och sjukvård. Vårdgivare kan vara landsting, 
kommun eller privat utförare. Vårdgivare är skyldiga att bedriva hälso- och sjuk-
vård så att kraven på god och säker vård uppfylls enligt lag.  
Vårdgivare i Oxelösunds kommun är Vård och omsorgsnämnden enligt kommun-
fullmäktiges beslut. 
 
Vårdgivaren skall tillse att det finnas en verksamhetschef som ansvarar för hälso- 
och sjukvården i verksamheten.  I Oxelösunds kommun utser Vård- och om-
sorgsnämnden verksamhetschef för hälso- sjukvård. 
 
Inom det verksamhetsområde som kommunen bestämmer skall det finnas en 
medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS. Enligt delegationsordningen i Oxe-
lösunds kommun utser förvaltningschef MAS. 
 
Funktionernas (MAS och verksamhetschef) respektive ansvar regleras i Hälso- 
och sjukvårdsförordningen (SFS 2017:80).  
 
Inom kommunal hälso- och sjukvård är det verksamhetschefen och den medi-
cinskt ansvariga sjuksköterskan som har ett gemensamt ansvar för att se till att 
verksamheten har en hög patientsäkerhet och att hälso- och sjukvård inklusive 
rehabilitering är av god kvalitet. 

 

Styrande dokument 

• Hälso- och sjukvårdslag (2017:30) HSL  

• Hälso-och sjukvårdsförordning (2017:80) 

• Patientsäkerhetslag (2010:659) 

• Patientsäkerhetsförordningen (2010:1369) 

• Patientlag (2014:821) 

• Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för sys-
tematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) 

• Hälso- och sjukvårdsansvaret i boendeform eller bostad enligt SoL, LSS 
m.m; Cirkulär 2003:82, Sveriges kommuner och landsting. 

• Socialstyrelsens meddelandeblad: Medicinska ansvarig sjuksköterska och 
medicinskt ansvarig för rehabilitering 

• Vem får göra vad i hälso- och sjukvården?  
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Kommunens hälso- och sjukvårdsansvar 
 

Lagkrav: 

 

• Målet med hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika vill-

kor för hela befolkningen. 

 

• Vården ska ges med respekt för alla människors lika värde och för den 

enskilda människans värdighet. Den som har det största behovet av 

hälso- och sjukvård ska ges företräde till vården. 

 

• Hälso- och sjukvården ska arbeta för att förebygga ohälsa. 

 

• Offentligt finansierad hälso- och sjukvårdsverksamhet ska vara organise-

rad så att den främjar kostnadseffektivitet.  

 

• Kommunen ska planera sin hälso- och sjukvård med utgångspunkt i be-

folkningens behov av sådan vård. 

 

• I planeringen och utvecklingen av hälso- och sjukvården ska kommunen 

samverka med samhällsorgan, organisationer och vårdgivare. 

 

• Där det bedrivs hälso- och sjukvårdsverksamhet ska det finnas den per-

sonal, de lokaler och den utrustning som behövs för att god vård ska 

kunna ges. 

 

• Kvaliteten i verksamheten ska systematiskt och fortlöpande utvecklas och 

säkras. 

 

• Kommunen ska ge den enskilde möjlighet att välja hjälpmedel. 

 

• När den enskilde har behov av insatser både från hälso- och sjukvården 

och från socialtjänsten, ska landstinget tillsammans med kommunen upp-

rätta en individuell plan. 

 

Hälso- och sjukvårdsverksamhet ska bedrivas så att kraven på en god vård upp-
fylls. Det innebär att vården särskilt ska 
   1. vara av god kvalitet med en god hygienisk standard,  
   2. tillgodose patientens behov av trygghet, kontinuitet och säkerhet,  
   3. bygga på respekt för patientens självbestämmande och integritet,  
   4. främja goda kontakter mellan patienten och hälso- och sjukvårdspersonalen, 
och 
   5. vara lätt tillgänglig 
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Var har kommunen hälso- och sjukvårdsansvar inom Vård och omsorgs-
nämndens område? 
 

- Särskilt boende för äldre inklusive korttidsboende 
- Bostäder med särskild service för vuxna 
- Dagverksamhet för äldre 
- Daglig verksamhet och sysselsättning 
- Hemsjukvård för personer från 18 år 
- Rehabilitering och habilitering i ovan nämnda verksamheter 
- Hjälpmedel som utprovas i hemmet även för personer som inte är in-

skrivna i hemsjukvård 
 

I kommunernas hälso- och sjukvård ingår inte sådan vård som meddelas av lä-
kare. Avtal om läkarmedverkan finns. 
 

 
Organisation och ansvar 
 
Vårdgivare = Vård och omsorgsnämnden ansvarar för:  

• Ledningen av kommunens hälso- och sjukvård 

• Organisera och bedriva verksamhet utifrån lokala förutsättningar så att den 
tillgodoser lagens krav på hög patientsäkerhet, god kvalitet, samt främjar 
kostandseffektivitet 

• Vårdgivaren ansvarar för att det finns ett ledningssystem för verksamheten. 
Ledningssystemet ska användas för att systematiskt och fortlöpande utveckla 
och säkra verksamhetens kvalitet 

• Utse verksamhetschef enligt HSL 

• Att verksamhetschefen har tillräcklig kompetens 

• Vilket verksamhetsområde och resultatansvar, samt vilka befogenheter, rät-
tigheter, skyldigheter och vilket ansvar verksamhetschefen skall ha 

• Vårdgivaren ansvarar för att medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) ges en 
organisatorisk ställning på ledningsnivå och placering som gör det möjligt att 
fullgöra sina uppgifter.  

• Utse anmälningsansvarig för anmälan av allvarliga vårdskador till Inspekt-
ionen för vård och omsorg (IVO)  
 

 
Förvaltningschef: 
Har det övergripande  ansvaret för hälso- och sjukvården inom respektive förvalt-
ning.  
Förvaltningschef utser medicinskt ansvaig sjuksköterska enligt delegationsord-
ningen i Oxelösunds kommun. 
 
Verksamhetschef = Enhetschef för legitimerad personal:  
En verksamhetschef enligt hälso- och sjukvårdslagen ska säkerställa att patien-
tens behov av trygghet, kontinuitet, samordning och säkerhet i vården tillgodo-
ses. Verksamhetschefen ska utse en fast vårdkontakt.  
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Medicinskt ansvarig sjuksköterska = MAS:   
En medicinskt ansvarig sjuksköterska ska ansvara för att  
   1. patienten får en säker och ändamålsenlig hälso- och sjukvård av god kvalitet 
inom kommunens ansvarsområde,  
   2. patienten får den hälso- och sjukvård som en läkare förordnat om,  
   3. journaler förs i den omfattning som föreskrivs i patientdatalagen,  
   4. beslut om att delegera ansvar för vårduppgifter är förenliga med patientsä- 
kerheten,  
   5. det finns ändamålsenliga och väl fungerande rutiner för 
      a) läkemedelshantering,  
      b) uteda och rapportera allvarliga vårdskador till Inspektionen för vård och 
omsorg, och  
      c) att kontakta läkare eller annan hälso- och sjukvårdspersonal när en pati-
ents tillstånd fordrar det. 
 
Enhetschef:  
Är ansvarig för verksamheten på sin enhet och för att samverka med legitimerad 
personal. 
 
Hälso- och sjukvårdspersonal: 
Sjuksköterska, fysioterapeut, arbetsterapeut samt omvårdnadspersonal som utför 
hälso- och sjukvårdsuppgifter efter delegering från legitimerad personal eller assi-
sterar andra vid utförandet av hälso- och sjukvårdsuppgifter har bland annat an-
svar för: 

• eget yrkesansvar vid utförandet av hälso- och sjukvårdsuppgifter 

• dokumentation 

• kvalitetsutveckling 

• att rapportera avvikelser och missförhållanden 

 
 

 
 
 


