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Förvaltningens förslag till beslut
Stadsdelsnämnden utser Beata Torgersson till verksamhetschef
enligt 29 § hälso- och sjukvårdslagen vid Solberga vård- och
omsorgsboende.
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Sammanfattning
Enligt 29 § hälso- och sjukvårdslagen1 ska det finnas en person,
verksamhetschef som ansvarar för verksamhet där det bedrivs
hälso- och sjukvård.
Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden utser Beata Torgersson
till verksamhetschef för hälso- och sjukvården vid Solberga vårdoch omsorgsboende.
Bakgrund
Enligt 29 § hälso- och sjukvårdslagen ska det finnas en person,
verksamhetschef som ansvarar för verksamhet där det bedrivs
hälso- och sjukvård.
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Ärendet
I 29 § hälso- och sjukvårdslagen framgår att i verksamhet där det
bedrivs hälso- och sjukvård ska det finnas en verksamhetschef som
ansvarar för att vården bedrivs i enlighet med hälso- och
sjukvårdslagen, patientsäkerhetslagen2 och patientdatalagen3.
1

Hälso- och sjukvårdslag (1982:763)
Patientsäkerhetslag (2010:659)
3
Patientdatalag (2008:355)
2
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Vårdgivaren ansvarar för att verksamhetschef utses. Med vårdgivare
avses i kommunen den nämnd, det vill säga stadsdelsnämnden som
ansvarar för den verksamhet som bedrivs, till exempel äldreomsorg.
Vårdgivaren ansvarar för att verksamhetschefen har tillräcklig
kompetens för uppgiften och för att verksamhetschefen ges
möjlighet att utföra sina arbetsuppgifter så patientsäkerheten är
tillfredsställande och vården vid verksamheten/enheten har god
kvalitet.
Vårdgivaren bör indela hälso- och sjukvårdsverksamheten så att
verksamhetschefens ledningsfunktion blir tydlig och kontrollen av
verksamheten effektiv. En verksamhetschefs ansvarsområde bör
inte vara större än att patienter, anhöriga och personal rent faktiskt
har möjlighet att vända sig till verksamhetschefen i olika frågor som
rör verksamheten.
I verksamhetschefens ansvar ingår bland annat att:
 verksamheten tillgodoser hög patientsäkerhet och god
kvalitet av vården samt främjar kostnadseffektivitet,
 ansvara för att det för enheten finns ett ändamålsenligt
kvalitetssystem för att fortlöpande styra, följa upp, utveckla
och dokumentera kvaliteten i verksamheten för att nå
kvalitetsmålen och främja kostnadseffektivitet,
 ansvara för den löpande verksamheten inom sitt område och
se till att den fungerar på ett tillfredsställande sätt,
 se till att samverkan och samordning med andra enheter
fungerar på ett för patienten tillfredsställande sätt,
 ansvara för att det finns de direktiv, instruktioner och rutiner
som verksamheten kräver, och
 ansvara för att personalens kompetens upprätthålls genom
adekvata utbildningsinsatser.
Verksamhetschef för hälso- och sjukvård ska anmälas till
Inspektionen för vård och omsorgs vårdgivarregister.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts av medicinsk ansvarig sjuksköterska.
Förvaltningsgruppen behandlade ärendet den 10 december 2015 och
pensionärsrådet den 8 december 2015.
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Förvaltningens synpunkter och förslag
Verksamheter inom kommunens särskilda boenden för äldre
omfattas av bestämmelserna i hälso- och sjukvårdslagen om
verksamhetschef för hälso- och sjukvård. Stadsdelsnämnden är
därför i egenskap av ansvarig vårdgivare skyldig att utse
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verksamhetschef för den hälso- och sjukvård som bedrivs vid
kommunens särskilda boenden för äldre.
Med anledning av detta föreslår förvaltningen att stadsdelsnämnden
utser Beata Torgersson till verksamhetschef för hälso- och
sjukvården vid Solberga vård- och omsorgsboende.
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