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1 Bakgrund

Enligt hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2017:30) och avtal mellan kommun 
och regionen ska kommunen erbjuda god hälso- och sjukvård, som även 
omfattar habilitering, rehabilitering och hjälpmedel. All vård och behandling 
som ges ska vara av god kvalitet och ske enligt vetenskap och beprövad 
erfarenhet.
Kommunens ansvar för hälso- och sjukvård gäller personer som

• har behov av hemsjukvård
• vistas i kommunens dagverksamhet 
• vistas på kommunens korttidsboende
• bor i särskild boendeform.

Med hemsjukvård avses sjukvård i ordinärt boende till enskild som har ett 
sjukdomstillstånd eller ett funktionshinder som motiverar att sjukvården ges 
i hemmet. Kommunens ansvar gäller fr.o.m. 7 års ålder oavsett den 
enskildes funktionshinder/sjukdomstillstånd. När det gäller särskilda 
boendeformer så omfattar det personer som får bostadsbehovet tillgodosett 
både enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS).

2 Regelverk

SFS 2017:30 Svensk författningssamling. Hälso- och sjukvårdslagen

SFS 2017:80 Hälso- och sjukvårdsförordningen

HSLF-FS 2017:40 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om 
vårdgivares systematiska patientsäkerhetsarbete 

HSLF-FS 2017:41 Inspektionen för vård och omsorgs föreskrifter om 
anmälan av händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en 
allvarlig vårdskada (lex Maria) 

SOSFS 2008:1 Socialstyrelsens föreskrifter om användning av 
medicintekniska produkter

HSLF_FS 2017-37 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om 
ordination och hantering av läkemedel i hälso- och sjukvården

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

SFS 2008:355 Patientdatalag

HSLF-FS 2016:40 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om 
journalföring och behandling av personuppgifter i hälso- och sjukvården

SFS 2010:659 Svensk författningssamling. Patientsäkerhetslag.

SFS 2010:1369 Svensk författningssamling. Patientsäkerhetsförordning.

SOSFS 2011:9 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om 
Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete
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3 Ansvar 

Vårdgivaren ansvarar för att
• ledningen av hälso- och sjukvård är organiserad så att den tillgodoser 

hög patientsäkerhet och god kvalitet av vården samt främjar 
kostnadseffektivitet

• det finns ett ledningssystem för verksamheten enligt Ledningssystem 
för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9)

• verksamhetschefen har tillräcklig kompetens för uppgiften
• verksamhetschefen ges möjlighet att utföra sina arbetsuppgifter så 

att patientsäkerheten är tillfredsställande och att vården vid enheten 
har god kvalitet

• den medicinskt ansvariga sjuksköterskans ställning i organisationen 
är tydlig och att det i övrigt finns förutsättningar för denne att utöva 
det medicinska ansvaret.

Verksamhetschefen ansvarar för att
• inom ramen för vårdgivarens ledningsansvar ta fram, fastställa och 

dokumentera rutiner för hur det systematiska kvalitetsarbetet 
kontinuerligt skall bedrivas för att kunna styra, följa upp och 
utveckla verksamheten,

• mål för verksamheten formuleras och att dessa nås
• uppföljning och analys av verksamheten sker, så att åtgärder kan 

vidtas och på så sätt förbättra vården.

Det är verksamhetschefen som har det samlade ansvaret för en hälso- och 
sjukvårdsverksamhet. Verksamhetschefen, eller någon annan, kan dock inte 
ta ifrån MAS och MAR de uppgifter och det ansvar som de har enligt lagar 
och andra författningar.

MAS/MAR ansvarar för att
• författningsbestämmelser och andra regler är kända och efterlevs
• det finns behövliga direktiv och instruktioner för 

sjukvårdsverksamheten
• personalen har den kompetens som behövs med hänsyn till de krav 

som ställs på hälso- och sjukvårdsverksamheten
• det medicinska omhändertagandet samt insatser inom rehabområdet 

tillgodoser hög patientsäkerhet och god kvalitet
• samverkan och samordning med vårdresurser inom och utanför den 

egna verksamheten fungerar på ett för den enskilde tillfredsställande 
sätt 

• verksamheten utvecklas enligt evidensbaserade metoder.

Enligt meddelandeblad från Socialstyrelsen har MAS/MAR dessutom 
huvudansvaret för

• att det finns rutiner för att kontakt tas med läkare eller annan hälso- 
och sjukvårdspersonal när en patients tillstånd kräver det

• läkarordinationer utförs
• delegeringar
• informationsöverföring
• läkemedelshantering
• dokumentation
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• avvikelsehantering och på delegation av nämnd anmäler enligt Lex 
Maria till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) om den enskilde 
drabbas av eller utsätts för risk att drabbas av allvarlig skada i 
samband med hälso- och sjukvård.

Områdeschef ansvarar för att
• de rutiner och riktlinjer som verksamhetschef och medicinskt 

ansvarig sjuksköterska fastställt, är väl kända i verksamheten
• ny personal får den introduktion som krävs för att utföra sina hälso- 

och sjukvårdsuppgifter
• tillse att personal har åtkomst till nödvändig information och 

dokumentation avseende hälso- och sjukvård
• i samband med nyanställning av legitimerad personal samråda med 

MAS/MAR.

Sjuksköterska/distriktssköterska
Flera yrkeskategorier har utbildning i allmän omvårdnad, sjuksköterskan har 
dessutom en kvalificerad utbildning i specifik omvårdnad. I 
sjuksköterskans/distriktssköterskans yrkesansvar ligger att utföra givna 
ordinationer och att utifrån sin egen kompetens och erfarenhet bedöma 
vårdtagarens tillstånd, vidta lämpliga åtgärder och kalla på expertis när så 
erfordras. 

Sjuksköterskans/distriktssköterskans arbetsområde kan indelas i fem 
funktioner:

• omvårdnad
• hälsofrämjande och förebyggande funktion
• planering och ledning
• undervisning
• utvecklingsarbete inklusive kvalitetssäkring

I omvårdnadsprocessen ingår bedömning, analys, planering, genomförande 
och utvärdering av vården, vilket tydliggörs i hälsoplanen. Sjuksköterskan 
ska dessutom ha en samordnande roll i omvårdnadsarbetet.

För enskilda som inte är inskrivna i den kommunala hemsjukvården gäller 
följande:

• kommunens sjuksköterska har inget ansvar för bedömning av akut 
sjukdom/skada

• kommunens sjuksköterska kan/bör vid förfrågan från baspersonal ha 
en rådgivande/stödjande funktion.

Förskrivning
Sjuksköterska/distriktssköterska som genomgått adekvat utbildning har rätt 
att förskriva inkontinenshjälpmedel och/eller vissa läkemedel.

Arbetsterapeut och fysioterapeut
För specifik rehabilitering ansvarar personer med formell kompetens inom 
rehabilitering, dvs. legitimerade arbetsterapeuter och fysioterapeuter.
Specifik rehabilitering

• är relaterad till sjukdom och medicinsk behandling
• kräver kunskap om normala funktioner, aktuell sjukdom och dess 

behandling
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• är ändamålsenliga rehabiliteringsåtgärder i enlighet med vetenskap 
och beprövad erfarenhet 

• kräver specifik kompetens.

Hjälpmedel
Förskrivning av hjälpmedel kan ske av den eller de som har vederbörlig 
kompetens för ändamålet. Den som förskriver hjälpmedel ansvarar för att 
patienten, eller vid behov baspersonalen, kan använda och hantera 
hjälpmedlet på rätt sätt.

All hälso- och sjukvårdspersonal (legitimerad personal och baspersonal 
som mottagit en delegering) ansvarar för 

• att arbeta efter de rutiner och riktlinjer som fastställts av medicinskt 
ansvarig sjuksköterska eller verksamhetschef

• hur han eller hon fullgör sina arbetsuppgifter
• att vara väl förtrogen med de lagar, förordningar, föreskrifter och 

allmänna råd samt lokala anvisningar som gäller för verksamheten
• att rapportera avvikelser i hälso- och sjukvården
• att medverka i kvalitetsutvecklingsarbete såsom framtagande, 

utprovning och vidareutveckling av rutiner och metoder, risk- och 
avvikelsehantering samt uppföljning av mål och resultat i 
verksamheten.

All hälso- och sjukvårdspersonal har tystnadsplikt och all legitimerad 
personal är dessutom skyldig att föra patientjournal.

4 Metod

4.1 Personer som omfattas av kommunal hälso- och sjukvård 
Den kommunala hälso- och sjukvården utförs av sjuksköterskor, 
arbetsterapeuter, fysioterapeuter samt personal som utför insatser på 
delegering från ovan nämnda grupper. Det kommunala hälso- och 
sjukvårdsansvaret omfattar inte läkarinsatser utan för dessa ansvarar 
regionen.

Det är legitimerad personal som bedömer om en person som bor i ordinärt 
boende till hör målgruppen. Vid tveksamhet om en person tillhör 
målgruppen eller om insatsen ingår i det kommunala hälso- och 
sjukvårdsuppdraget avgör medicinskt ansvarig sjuksköterska/medicinskt 
ansvarig för rehabilitering ärendet.

4.2 Ej folkbokförda
När det gäller hälso- och sjukvårdsinsatser för personer som vistas i 
kommunen finns möjligheten att fakturera den kommun där personen är 
folkbokförd. Den enhet som ska ansvara för utförandet ska tillsammans med 
vårdtagare och den aktuella hemkommunen planera hälso- och 
sjukvårdsinsatserna och faktureringen.

4.3 Asylsökande
Asylsökande har endast rätt till akut hälso- och sjukvård, vilket ges av 
regionens verksamheter; slutenvård och/eller primärvård. Migrationsverket 
bekostar vården.
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4.4 Flykting med uppehållstillstånd
En flykting med uppehållstillstånd har rätt till kommunens hälso- och 
sjukvårdsinsatser enligt gällande gränssnitt.

4.5 Privata vårdgivare
Om det finns privata vårdgivare i kommunen innebär inte detta att 
entreprenören tar över kommunens ansvar enligt HSL. Kommunen svarar 
fortfarande för att patienterna erbjuds en god och säker vård och att 
verksamheten uppfyller kraven i HSL. Detta gäller också kravet på att det 
skall finnas en medicinskt ansvarig sjuksköterska, vilket därför måste 
regleras i entreprenadavtalet. Uppgiften kan fullgöras av kommunens MAS 
eller av någon i entreprenörens verksamhet som har nödvändig kompetens 
för uppgiften.
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