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Rutin ansvarsfördelning inom Kommunal hälso-och 
sjukvård (HoS) 
Inledning 
 
Nedan beskrivs roller, ansvar och organisation för den kommunala hälso- och 
sjukvården inom vård-och omsorgsförvaltningen.  
 

Ansvarsfördelning 

Ansvaret för den kommunala hälso- och sjukvården kan ses som indelad i olika nivåer 

• Kommunens ansvar som huvudman1 för hälso- och sjukvård 

• Kommunens ansvar som vårdgivare för egenregiverksamhet 

• Verksamhetsansvarig chef2  

• Verksamhetsansvarig chef med hälso- och sjukvårdsansvar 

• Medicinskt ansvarig sjuksköterska3 

• Hälso-och sjukvårdspersonals ansvar 

 

Kommunen kan välja att delegera frågor till nämnd, verksamhetschef, medicinskt 

ansvarig sjuksköterska eller annan befattningsinnehavare. Ledningen av den 

kommunala hälso- och sjukvårdsverksamheten ska utövas av den eller de nämnder 

som kommunfullmäktige bestämmer. Kommunen ska planera sin hälso- och sjukvård 

med utgångspunkt i befolkningens behov4. 

 

Kommunen ska erbjuda god hälso- och sjukvård åt de som efter beslut av kommunen 

bor i kommunens äldreboenden, LSS-boenden och dagverksamheter.  Sådan sjukvård 

omfattar vård och behandling av sjuksköterska, fysioterapeut och arbetsterapeut. 

Kommunen har också ett ansvar för att tillhandahålla de förbrukningsartiklar som 

 
1

 SFS 2017:30 Hälso- och sjukvårdslagen 2 kap 2§ Med huvudman avses i denna lag den kommun som enligt lagen ansvarar för att erbjuda hälso- och  

   sjukvård. Inom en huvudmans geografiska område kan en eller flera vårdgivare bedriva verksamhet.  

2 SFS 2017:30 Hälso- och sjukvårdslagen 4 kap 2§ Där det bedrivs hälso- och sjukvårdsverksamhet ska det finnas någon som svarar för verksamheten  

   (verksamhetschef) 

3 SFS 2017:30 Hälso- och sjukvårdslagen 11 kap 4§ 
4 SFS 2017:30 Hälso- och sjukvårdslagen 11 kap 1-3§§ 
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krävs5. Det gäller även förbrukningsartiklar som behövs vid de olika 

inkontinensområdena6. 

 

Det kan finnas situationer där kommunen inte kan erbjuda det evidensbaserade 

behandlingsalternativet som den enskilde önskar. Den enskilde kan då ha rätt att söka 

den vården i en annan kommun som erbjuder alternativet7 8.  

Kommunen får med bibehållet huvudmannaskap sluta avtal med annan vårdgivare om 

att utföra de uppgifter som kommunen ansvarar för, dock inte myndighetsutövning9. 
Om ansvar överlåts till annan vårdgivare kan nämnden begära att vårdgivaren, efter 
fullgjort uppdrag, bistår med stöd vid eventuella avvikelser/ klagomål10.   

Vid en patients utskrivning från slutenvården ansvarar kommunen eller ansvarig 
vårdgivare för att påbörja planering av vården efter utskrivning. Detta gäller från att 
regionen skickar ett inskrivningsmeddelande till kommunen11.  

Regionen och kommunen ska samverka så att en enskild som har rätt till kommunalt 
finansierad hälso- och sjukvård även får övrig vård och behandling, hjälpmedel samt 
förbrukningsartiklar som tillståndet fordrar12. Det finns ett regelverk som reglerar vilka 
avgifter kommunen erhåller13. I Västmanland sker regelbundna möten med 
primärvården och gemensam översyn av samverkansöverenskommelser.  

I varje region och kommun ska det finnas en patientnämnd vars uppgift är att stödja 
och hjälpa patienter samt närstående. Patientnämndernas huvudsakliga uppgift är att 
på ett lämpligt sätt hjälpa patienter att föra fram klagomål till vårdgivare. 

Patientnämndens arbete ska organiseras så att det utförs självständigt14. 
Patientnämnden i Västmanland nås via uppsatta anslag samt stadens hemsida 
och vårdgivare är skyldiga att svara skyndsamt på frågor från patientnämnden. 

Vårdgivare ska ha en patientförsäkring som täcker ersättning för skador som vården 
orsakat. Bedrivs verksamheten av privat vårdgivare efter avtal med offentlig 
vårdgivare, är det den offentlige vårdgivaren som skall inneha försäkringen15. Västerås 
stad ansvarar för patientförsäkringen för leverantörer till staden utifrån LOV och LOU.   

 
5 SFS 2017:30 Hälso- och sjukvårdslagen 12 kap 
6 SFS 2017:80 Hälso- och sjukvårdsförordningen 7 kap 2§ 
7 SFS 2017:30 Hälso- och sjukvårdslagen 13 kap 
8 Kommunen ska ge den enskilde möjlighet att välja behandlingsalternativ inom sådan hälso- och sjukvård som avses i 12 kap. 1 och 2 §§ och 14 kap. 1   

    § enligt vad som anges i 7 kap. 1 § patientlagen (2014:821) 

9 SFS 2017:30 Hälso- och sjukvårdslagen 15 kap 
10 SFS 2010:659 Patientsäkerhetslagen 3 kap § 8d 
11 SFS 2017:612 Lag om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård 
12 SFS 2017:30 Hälso- och sjukvårdslagen 16 kap 
13 SFS 2017:30 Hälso- och sjukvårdslagen 17 kap 
14 SFS 2017:372 Lag om stöd vid klagomål mot hälso- och sjukvården 
15 SFS 1996:799 Patientskadelagen 12§ 
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I lagrum ställs krav på allt arbete ska ha barnrättsperspektivet i beaktning. I 

förekommande fall kan barn erhålla behandling eller bevittna hälso-och 

sjukvårdsåtgärder som utförs, vilket kräver en medvetenhet hos vårdutföraren, 

exempelvis kring delaktighet, bemötande samt delgivande av information, (Lag 

Barnkoventionen,2020). 

 

Vårdgivaren ska säkerställa att: 

• ny verksamhet ska anmälas till IVO senast en månad innan verksamheten 
påbörjas. Privat vårdgivare ska uppvisa tillståndet innan verksamheten får 
starta eller övertas16 17. Kommunens verksamhet behöver inget tillstånd.  

• det finns ett ledningssystem för verksamheten18 och att ledningssystemet är 
anpassat till verksamhetens inriktning och omfattning19. 

• processer och rutiner som behövs för att säkra verksamhetens kvalitet20 
identifieras, beskrivs och fastställs, samt att personalen arbetar i enlighet med 
dessa21 

• det finns rutiner för ordination och hantering av läkemedel i verksamheten22 
liksom vad som får delegeras och till vem23 

• det finns rutiner för hantering av medicinsktekniska produkter24 

• det finns rutiner för bedömning av egenvård25 som kan delegeras till MAS eller 
chef med hälso-och sjukvårdsansvar. 

• arbetet utförs enligt basala hygienrutiner26 

• det finns rutiner för när och hur näringstillstånd ska utredas samt hur 
undernäring ska förebyggas och behandlas27 

• det finns rutiner för utfärdande av intyg28 

• planera, leda och kontrollera, följa upp, utvärdera och förbättra verksamheten 
på ett sätt som leder till att kravet på god vård enligt hälso- och sjukvårdslagen 
upprätthålls29. 

• arbetsuppgifter är angivna och fördelade gällande att systematiskt och 
fortlöpande utveckla och säkra kvaliteten i verksamheten30 

 
16 SFS 2010:659 Patientsäkerhetslagen 2 kap 1§ 
17 SFS 2010:1369 Patientsäkerhetsförordningen 2 kap 1§ 

18 SOSFS 2011:9 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 3 kap 1§ 
19 SOSFS 2011:9 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 4 kap 1§ 
20 SOSFS 2011:9 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 4 kap 2-4§§ 
21 SOSFS 2011:9 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 6 kap 1§ 
22 HSLF-FS 2017:37 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ordination och hantering av läkemedel i hälso- och sjukvården 4 kap 1-3§§ 
23 HSLF-FS 2017:37 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ordination och hantering av läkemedel i hälso- och sjukvården 9 kap 7-8§§ 
24 SOSFS 2008:1 Socialstyrelsens föreskrifter om användning av medicinsktekniska produkter i hälso- och sjukvården 
25 SOSFS 2009:6 Socialstyrelsens föreskrifter om bedömningen av en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård 
26 SOSFS 2015:10 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om basal hygien i vård och omsorg. 
27 SOSFS 2014:10 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om förebyggande av och behandling vid undernäring 5-6§§ 
28 HSLF-FS 2018:54 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om att utfärda intyg i hälso- och sjukvården 2 kap 2§ 
29 SOSFS 2011:9 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 3 kap 2§ 
30 SOSFS 2011:9 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 3 kap 3§ 
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• identifiera processer där samverkan behövs för att säkra kvaliteten på de 
insatser som ges i verksamheten samt att samverkan fungerar i enlighet med 
författningen31. 

• vidta åtgärder samt tidsplan för att förebygga att patienter drabbas av 
vårdskador. 

• fortlöpande bedöma risken för brister i verksamheten och fortlöpande utöva 
egenkontroll samt utreda avvikelser, klagomål, synpunkter liksom händelser i 
verksamheten som har medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada32 33.  

• händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada 
anmäls snarast och att utredning lämnas till IVO34.   

• en anmälningsansvarig (enligt Lex Maria) finns i verksamheten35 

• situationer där det finns skälig anledning att befara att en person, som har 
legitimation för ett yrke inom hälso- och sjukvården och som är verksam (eller 
har varit verksam hos vårdgivaren), kan utgöra en fara för patientsäkerheten, 
anmäls till IVO36. 

• fördelningen av det organisatoriska ansvaret för patientsäkerhetsarbetet är 
dokumenterat. 

• det senast den 1 mars varje år upprättas en patientsäkerhetsberättelse37. 

• personuppgifter hanteras i enlighet med GDPR, patientdatalagen och andra 
författningar38 39.  

• ha rutiner för att spärra elektronisk åtkomst av viss information på patientens 
begäran40. 

• på begäran av patienten lämna uppgifter om vilka som haft tillträde till 
dokumentation om patienten direkt eller elektroniskt41.  

• det finns rutiner för hantering av dödsfall42 

• patienter och deras närstående ges möjlighet att delta i 
patientsäkerhetsarbetet. 

• patient som drabbats av vårdskada informeras i enlighet med bestämmelserna 

i patientsäkerhetslagen 3 kap 8§. 

• vårdgivarens skyldighet att bedriva ett systematiskt patientsäkerhetsarbete 
(Patientlagen, (SFS 2014:821). 

• det finns rutiner för att ta emot och besvara klagomål och synpunkter på den 
egna verksamheten.  

 
31 SOSFS 2011:9 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 4 kap 5-6§§ 
32 SOSFS 2011:9 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 5 kap 1-8§§ 
33 HSLF-FS 2017:40 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om vårdgivares systematiska patientsäkerhetsarbete 
34 HSLF-FS 2017:41 Inspektionen för vård och omsorgs föreskrifter om anmälan av händelser som har medfört eller hade kunnat medföra allvarlig  

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

       vårdskada (Lex Maria) 4§ 
36 SFS 2010:659 Patientsäkerhetslagen 3 kap 
37 SFS 2010:659 Patientsäkerhetslagen 3 kap 9-10§§ 
38 SFS 2008:355 Patientdatalagen 2 kap 6§ 
39 HSLF-FS 2016:40 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om journalföring av personuppgifter i hälso- och sjukvården 
40 SFS 2008:355 Patientdatalagen 3 kap 4-5§§ 
41 SFS 2008:355 Patientdatalagen 8 kap 5§ 
42 HSLF-FS 2015:15 Socialstyrelsen föreskrifter och allmänna råd om vissa åtgärder i hälso- och sjukvården vid dödsfall 
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• klagomål som bör hanteras annan vårdgivare skyndsamt vidarebefordras till 
den vårdgivaren43.  

• sjuksköterska ska finnas tillgänglig dygnet runt, i den omfattning och med den 

inställelsetid som patientsäkerheten kräver, såväl för hemsjukvårdspatienter i 

ordinärt boende som i särskilt boende/bostäder med särskild service.  

• i dagverksamhet/daglig verksamhet ska det finnas tillgång till sjuksköterska 

med den inställelsetid som patientsäkerheten kräver.  

 

VERKSAMHETSANSVARIG CHEF ANSVARAR FÖR ATT: 

 

• privat vårdgivare ska lämna över kontaktuppgifter till Verksamhetschef och 
MAS till kommunen. I förekommande fall även till Verksamhetschef HSL och 
anmälningsansvarig enligt Lex Maria.  

• säkerställa att patientens behov av trygghet, kontinuitet, samordning och      
säkerhet i vården tillgodoses.  

• överförmyndaren underrättas när en intagen person kan antas behöva god man 
eller förvaltare enligt föräldrabalken samt när ett förvaltaruppdrag bör upphöra. 

• någon närstående omedelbart underrättas när en patient avlider44 eller en 
patients tillstånd allvarligt försämras. 

 
Verksamhetschefen får bestämma över diagnostik eller vård och behandling endast om 
denne har tillräcklig kompetens och erfarenhet för detta. Verksamhetschefen får ge 
uppdrag åt sådana befattningshavare inom verksamheten som har tillräcklig 
kompetens och erfarenhet att fullgöra enskilda ledningsuppgifter45.  

 

 

VERKSAMHETSANSVARIG CHEF SOM INTE HAR HÄLSO- OCH 
SJUKVÅRDSINRIKTNING ANSVARAR EXEMPELVIS FÖR ATT: 

 

• hjälpmedel och förbrukningsmaterial till vården håller tillräckligt god kvalitet i 
samband med upphandling. 

• bemanning, organisation och uppdrag fungerar gällande legitimerad personal. 

• bedömning av rätt till annan behandling sker då patienter åberopar 
Patientlagen, (SFS 2014:821). 

• eventuella behov av särskild kompetens i enstaka patientärenden exempelvis 
dietist, logoped erbjuds där inte regionen tillhandahåller sådan. 

• medarbetare som anställs för legitimerade arbetsuppgifter har giltig 
legitimation och tillräcklig erfarenhet för uppgifterna. 

• Kontrollera behörigheter, dataloggar när det gäller tillträde till datajournal och 
andra digitala system med patientinformation46.  

 
43 SFS 2010:659 Patientsäkerhetslagen 3 kap 8§ 
44 HSLF-FS 2015:15 Socialstyrelsen föreskrifter och allmänna råd om vissa åtgärder i hälso- och sjukvården vid dödsfall 8§  
45 SFS 2017:80 Hälso- och sjukvårdsförordningen 4 kap 1-5§§ 
46 SFS 2008:355 Patientdatalagen 4 kap 1-3§§ 
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• det finns tillgång till akutläkemedel vid arbetsuppgifter som medför risk för 
överkänslighetsreaktioner och att läkare finns på plats47 

• säkerställa att det finns rutiner för hantering av smittförande avfall48 

• säkerställa att det finns rutiner för remisshantering (provtagning, akut 
sjukhusinläggning49). 

 

 

MEDICINSKT ANSVARIG SJUKSKÖTERSKA ANSVARAR FÖR ATT:  

 

• patienten får en säker och ändamålsenlig hälso- och sjukvård av god kvalitet 
inom kommunens ansvarsområde. 

• patienten får den hälso- och sjukvård som en läkare förordnat, 
journaler förs i enlighet med patientdatalagen50 (2008:355), 
beslut om att delegera ansvar för vårduppgifter är förenliga med 
patientsäkerheten. 

• det finns ändamålsenliga och väl fungerande rutiner för läkemedelshantering, 
rapportering51 och kontakta läkare eller annan hälso- och sjukvårdspersonal 
när en patients tillstånd fordrar det. 

• det finns rutiner för anmälan av patienter som av medicinska skäl är olämpliga 
att inneha skjutvapen52  

• läkemedelshantering sker i enlighet med författning53 (ansvaret omfattar även 
det som i författningen åligger verksamhetschef). 

• beslut om delegering är förenliga med en god och säker vård och omprövas i 
nödvändig omfattning54 

 

HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSPERSONAL ANSVARAR FÖR ATT:  

 

• fullgöra sina arbetsuppgifter på ett säkert sätt. 

• utföra sitt arbete i överensstämmelse med vetenskap och beprövad 
erfarenhet.  

• ge sakkunnig och omsorgsfull hälso- och sjukvård som uppfyller kraven på god 
och säker vård.  

• utforma och genomföra vården i samråd med patienten så långt som möjligt. 

• visa patienten omtanke och respekt. 

• i samråd med chef delegera en arbetsuppgift till någon annan, endast när det 
är förenligt med kravet på en god och säker vård. 

 
47 SOSFS 1999:26 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om att förebygga och ha beredskap för att behandla vissa överkänslighetsreaktioner  

      3§ 
48 SOSFS 2005:26 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om hantering av smittförande avfall från hälso- och sjukvården 4§ 
49 SOSFS 2004:11 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvar för remisser för patienter inom hälso- och sjukvården, tandvården m.m. 4§ 
50 SFS 2008:355 Patientdatalagen 2 kap 6-7§§ 
51 SFS 2010:659 Patientsäkerhetslagen 6 kap. 4 §  

52 SOSFS 1997:14 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om anmälan av patienter som av medicinska skäl är olämpliga att inneha skjutvapen  

      4§ 
53 HSLF-FS 2017:37 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ordination och hantering av läkemedel i hälso- och sjukvården 
54 HSLF-FS 2017:37 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ordination och hantering av läkemedel i hälso- och sjukvården 9 kap 5§ 
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• vid delegering till någon annan, ansvara för att denne har förutsättningar att 
fullgöra uppgiften55. 

• bidra till att hög patientsäkerhet upprätthålls.  

• rapportera risker för vårdskador samt händelser som har medfört eller hade 
kunnat medföra en vårdskada. 

• särskilt beakta ett barns behov av information om barn bor tillsammans med 
patient.  

• göra orosanmälan till socialnämnden om de uppmärksammar att barn far illa.  

• ge patient och närstående information om vården i enlighet med kraven i  
kap.3 i Patientlagen, (SFS 2014:821).  

• medverka till att patienten ges möjlighet att välja behandlingsalternativ 
respektive hjälpmedel vid funktionsnedsättning.  

• patienten får en ny medicinsk bedömning om så önskas i enlighet med kap. 8 i 
Patientlagen, (SFS 2014:821). 

• om någon patient avlider fullgöra sina uppgifter med respekt för den avlidne 
samt med hänsyn och omtanke för närstående.  

• utfärdande av intyg om någons hälsotillstånd eller vård utformas med 
noggrannhet och omsorg. 

• följa basala hygienrutiner56. 

• beakta tystnadsplikten57. 

• föra journal i enlighet med patientdatalagen och andra författningar58 
 

 

 

 

 

 
55 SOSFS 1997:14 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om delegering av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård och tandvård 
56 SOSFS 2015:10 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om basal hygien i vård och omsorg. 
57 SFS 2010:659 Patientsäkerhetslagen 6 kap. 
58 SFS 2008:355 Patientdatalagen 3 kap 3§ 



 

VÄSTERÅS STAD 8/8 

 


