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Produktionsförvaltningen

Datum 20I9-06-I2 Till Produktionsutskottet
Dnr PU 20l9/0089

Verksamhetschef enligt hälso- och sjukvårdslagen (20 I 7:30), Solskiftets

äldreboende

Sammanfattning
Enligt 4 kap. 2§ hälso-och sjukvårdslagen (2017:30) ska det ñnnas en person, verksamhetschef, som
ansvarar för verksamhet där det bedrivs hälso-och sjukvård. Förvaltningen föreslår att

produktionsutskottet utser tillförordnad enhetschef Anette Tingström till verksamhetschef för

Solskiftets äldreboende.

Beslutsförslag

Produktionsutskottet beslutar

1. Utse tillförordnad enhetschef Anette Tingström till verksamhetschef, enligt 4 kap. 2 § hälso- och

sjukvårdslagen, för Solskiftets äldreboende, i enlighet med förvaltningens tjänsteutlåtande daterat

2019-06-12.

2. Omedelbart justera beslutet

Ärendet
I hälso- och sjukvårdslagen 2 kap. 3§ beskrivs begreppet Vårdgivare. Med Vårdgivare avses här

produktionsutskottet, Österåkers kommun. Vårdgivaren ansvar för att en verksamhetschef utses.

Vårdgivaren ansvarar för att verksamhetschefen har tillräcklig kompetens för uppgiften och för att

verksamhetschef ges möjlighet att utföra sina arbetsuppgifter så patientsäkerheten är tillfredställande

och värden vid verksamheten/enheten har god kvalitet.

Verksamhetschef för hälso- och sjukvård ansvarar för att (men är inte begränsat av):

0 Verksamheten tillgodoser hög patientsäkerhet och god kvalitet av Vården samt främjar

kostnadseffektivitet.

0 Att det för verksamheten finns ett ändamålsenligt kvalitetsledningssystem för att fortlöpande

styra, följa upp, utveckla och dokumentera kvaliteten i verksamheten och främja

kostnadseffektivitet,

0 Ansvara för den löpande verksamheten inom sitt område och se till att den fungerar på ett

för patienten tillfredställande sätt,

0 Se till att samverkan och samordning med andra enheter fungerar på ett för patienten

tillfredställande sätt,

0 Personalens kompetens upprätthålls genom adekvata utbildningsinsatser,
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0 Att de direktiv, instruktioner och rutiner som verksamheten kräver finns upprättade utifrån

gällande riktlinjer från Österåkers kommuns MAS. I detta ingår alltid ansvaret att det finns

rutiner för delegering.

Enligt 4 kap. 5 § Hälso- och sjukvårdsförordningen (2017:80) får verksamhetschefen uppdra åt

sådana befattningshavare inom verksamheten som har tillräcklig kompetens och erfarenhet att

fullgöra enskilda ledningsuppgifter.

Förvaltningens slutsatser

Kommens ansvar att erbjuda hälso- och sjukvård i särskilt boende för äldre regleras i 12 kap. 1§

hälso- och sjukvårdslagen. Ansvaret innebär även att utse verksamhetschef för den hälso- och

sjukvårds som bedrivs. Produktionsstyrelsen har tidigare utsett en verksamhetschef för Solskiftetes

äldreboende. I samband med förändringar i Österåkers politiska organisation är Kommunstyrelsen

ansvarig Vårdgivare. Kommunstyrelsen har delegerat till Produktionsutskottct att utse

verksamhetsansvarig enligt HSL. Produktionsutskottet är då är skyldigt att utse en verksamhetschef

och ge denna ansvaret att utföra de uppgifter som ingår i uppdraget.

Med anledning av detta föreslår förvaltningen att produktionsutskottet utser till förordnad

enhetschef Anette Tingström till verksamhetschef för Solskiftets äldreboende från den tidpunkt då

föreliggande beslut Vinner laga kraft.

Ansvarsförhållanden (Vårdhandboken,

h 5: WWW.Vardhandboken.se arbetssatt-och-ansvar ansvar-och-re elverk dele erin -och-

ansvar z ansvarsfordelnjngz

Politiskt ledningsansvar

Förtroendevalda politiker ansvarar på kommunal- och landstingsnivå för ekonomiska ramar, mål

och inriktning för verksamheten. Staten har ett övergripande ansvar för att hälso- och sjukvården

bedrivs enligt de nationella målen om god hälsa och Vård på lika Villkor för hela befolkningen

(Hälso- och sjukvårdslagen (HSL), SFS 2017:30, Patientsäkerhetslagen (PSL), SFS 2010:659, och

Patientlagen (PL), SFS 2014:821.

Administrativt lcdningsansvar

Vårdgivaren ansvarar för att det ñnns ett ledningssystem vilket ska användas för att systematiskt och

fortlöpande utveckla och förbättra verksamhetens kvalitet. Vårdgivaren har ansvar för att planera,

leda, kontrollera, följa upp, utvärdera och förbättra verksamheten. I det ansvaret ingår bland annat

att se till att det finns hälso- och sjukvårdspersonal med rätt kompetens och att utreda och anmäla

händelser som kan leda till Vårdskador. (SOSFS 2011:9).

Verksamhetsansvar
Alla verksamheter i hälso- och sjukvårdsverksamhet ska ha en verksamhetschef. Verksamhetschefen

har det övergripande ansvaret för verksamheten och för att tillgodose patientens behov av trygghet,

kontinuitet, samordning och säkerhet. Det är Vårdgivaren som bestämmer verksamhetschefens

arbetsuppgifter, det vill säga Vilka befogenheter, rättigheter och skyldigheter denne ska ha.

Arbetsuppgifter som alltid ska ingå i verksamhetschefens ansvarsområde är bland annat att se till att

det finns rutiner för delegering. Verksamhetschefen kan ansvara för hälso- och sjukvårdsverksamhet
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utan att själv ha medicinsk kompetens men får då inte bestämma över Vård och behandling av

patienter.

Medicinskt ledningsansvat

Verksamhetschefen har alltid det samlade ledningsansvaret men får uppdra åt annan att fullgöra

enskilda ledningsuppdrag, till exempel medicinskt ledningsansvar. Inom områden med
myndighetsutövning finns krav på verksamhetschefens särskilda kompetens. Exempel på det är

psykiatrisk tvångsvård då verksamhetschefen ska vara läkare med specialistkompetens -

chefsöverläkare. I annat fall ansvarar annan särskilt utsedd chefsöverläkare för dessa

ledningsuppgifter (HSL).

Inom kommunal Vård och omsorg har den medicinskt ansvariga sjuksköterskan (MAS) respektive

medicinskt ansvarig för rehabilitering (NLAR) ansvar för att författningar och andra regler är kända

och efterlevs. De ansvarar också för att nödvändiga direktiv, instruktioner och rutiner finns för

sjukvårds- och rehabiliteringsverksamheten och att personalen har den kompetens som behövs i

verksamheten (HSL).

Ansvarsfördclning mellan verksamhetschef och MAS eller MAR
Verksamhetschefen har det övergripande ansvaret för en verksamhet men kan inte bestämma Över

de arbetsuppgifter som en medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) eller en medicinskt ansvarig för

rehabilitering (MAR) har enligt lagar och föreskrifter.

Personligt ytkesansvar

All hälso- och sjukvårdspersonal har ett eget yrkesansvar gentemot patienten med krav på att arbetet

ska ske enligt vetenskap och beprövad erfarenhet. Det innebär att var och en bär ansvaret för hur

han eller hon fullgör sina arbetsuppgifter. Det innebär också ansvar för underlåtenhet att fullgöra en

uppgift. Omvårdnadspersonal och personliga assistenter som fått delegering att utföra en medicinsk

arbetsuppgift blir hälso- och sjukvårdspersonal när de utför uppgiften (PSL).
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