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Tillsyn av Medicinskt ansvarig sjuksköterska vid Gamlebo
Förslag till beslut
Att MAS-tillsyn vid Gamlebo samt anmälan enligt Lex Maria delegeras till
MAS, verksam inom Tyresö kommun.

Dag Helin
Rita Kahn

Bakgrund
Äldreboendet Gamlebo utgör en särskild boendeform med heldygnsomsorg,
något som kräver regelbunden tillsyn av en medicinskt ansvarig sjuksköterska
(MAS). Då SotN saknar en egen MAS-funktion har uppdraget lagts på en
utomstående MAS. Ett avtal har slutits mellan Gamlebo och Tyresö kommun.
Ärendet har beretts inom Individorienterade verksamheter i samråd med
Juridiska avdelningen, Stadsledningskontoret.
Ansvarsfördelning
MAS ansvarar för att upprätthålla och utveckla kvalitetssystem inom hälso och
sjukvården, och ska tillse att den medicinska säkerheten upprätthålls samt att
personalen har erforderlig kompetens och följer gällande författningar och
bestämmelser. MAS ska tillse att delegeringar till personal avseende
läkemedelshantering och medicinska sjukvårdsuppgifter sköts på ett
tillfredsställande sätt. MAS ansvarar vidare för avvikelserapportering inklusive
Lex Maria-anmälningar till SotN, d v s om en boende har utsatts för allvarlig
risk för skada eller sjukdom i samband med vård och behandling.
SotN svarar för att MAS får förutsättningar att fullgöra sina uppgifter. SotN har
anmälningsskyldighet till Socialstyrelsen enligt Lex Maria, men kan delegera
detta ansvar till MAS.
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Rapporteringsformer
MAS bör ge SotN en skriftlig rapport en gång per år, och vid andra tillfällen
om Lex Maria föreligger.
Förvaltningens synpunkter
Gamlebo har prövat olika alternativ vad gäller MAS-avtal, och kommit fram
till ett avtal med Tyresö kommun som båda parter är nöjda med. Avgörande
har varit möjlighet för MAS att ta på sig ett extra uppdrag samt ett intresse för
målgruppen äldre hemlösa. Avtalet löper årsvis och kan sägas upp om så
önskas av någon part.

