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Till
Södermalms stadsdelsnämnd

Verksamhetschef enligt hälso - och sjukvårdslagen
(HSL)
Förslag till beslut
Nämnden utser avdelningschefen för utföraravdelningen äldreomsorg som
verksamhetschef enligt HSL för hälso- och sjukvården för den verksamhet
där nämnden är vårdgivare.

BrittMarie Kyndel
Stadsdelsdirektör

Sammanfattning
Södermalms stadsdelsnämnd är som vårdgivare för den kommunala hälso- och
sjukvården i stadsdelsområdet enligt § 29 hälso- och sjukvårdslagen (HSL)
skyldig att utse verksamhetschef med ansvar för hälso- och sjukvården. Verksamhetschefens ansvarsområden framgår av Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS
2005:12). Förvaltningen föreslår att nämnden utser avdelningschefen för
utföraravdelningen äldreomsorg som verksamhetschef enligt HSL för hälso- och
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sjukvården för den verksamhet
där nämnden är vårdgivare

Ärendets beredning
Ärendet har handlagts i stadsdelsdirektörens stab.

Bakgrund
Inom all hälso- och sjukvård – bedriven av såväl landsting som kommun som
privat vårdgivare - skall det enligt 29 § HSL finnas någon som ansvarar för
verksamheten, verksamhetschef.
Verksamhetschef
Verksamhetschefen ansvarar för att hälso- och sjukvårdsverksamheten organiseras på ett
sådant sätt så att den tillgodoser hög patientsäkerhet, god kvalitet av vården och främjar
kostnadseffektivitet. Verksamhetschefen svarar för verksamheten och har det samlade
ledningsansvaret. Det är till verksamhetschefen som patienter, anhöriga och personal
liksom tillsynsmyndigheten ska kunna vända sig till rörande frågor kring verksamheten.
Verksamhetschefens ansvar och arbetsuppgifter framgår av förordningen om
verksamhetschef (1996:933) inom hälso- och sjukvården samt av Socialstyrelsens
allmänna råd om verksamhetschef inom hälso- och sjukvård (SOSFS 1997:8).
Verksamhetschef behöver inte ha sjukvårdsutbildning.
För kommunerna är endast 1 § och 2 § 1. och 3. i förordningen tillämpliga.
Enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 1996:24) om
kvalitetssystem i hälso- och sjukvården ska vårdgivaren ge direktiv och säkerställa att det
i varje verksamhet finns ett ändamålsenligt system med organisation, resurser, rutiner och
metoder som säkerställer kvaliteten. Verksamhetschefen har en skyldighet att ta fram och
fastställa ett ändamålsenligt kvalitetssystem inom befintliga resurser. Föreskriften om
kvalitetssystem (SOSFS 2005:12), som trädde i kraft den 1 september 2005, anger ett
tydligare ansvar för såväl vårdgivare som verksamhetschefer att bedriva ett systematiskt
patientsäkerhets- och kvalitetsarbete.
Verksamhetschefen får enligt 30 § HSL uppdra åt annan befattningshavare inom
verksamheten som har tillräcklig kompetens och erfarenhet att fullgöra enskilda
ledningsuppgifter. Verksamhetschefen har dock ansvar för sitt beslut att uppdra åt annan
att fullgöra viss ledningsuppgift och skall dessutom bevaka att denna uppgift fullgörs på
ett tillfredsställande sätt. Verksamhetschefens ansvar för verksamheten fråntar naturligtvis
inte andra befattningshavare deras yrkesansvar.
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Verksamhetschefens ansvar för den medicinskt ansvariga sjuksköterskan
I verksamhetschefens ledningsansvar ingår inte de uppgifter som den medicinskt
ansvariga sjuksköterskan har enligt 24§ HSL och 2 kap 5 § FYHS. I utövningen av dessa
uppgifter är den medicinskt ansvariga sjuksköterskan inte underställd verksamhetschefen.
Verksamhetschefen kan därför inte ingripa vid fullgörandet av dessa uppgifter.

Verksamhetschefen ansvarar för att den medicinskt ansvariga sjuksköterskan har den
kompetens som krävs för uppgiften och att denne får möjligheter att fullgöra uppgifterna
på ett tillfredställande sätt. I detta ansvar ingår att se till att den medicinskt ansvariga
sjuksköterskan har tillgång till de resurser som krävs för att hon ska kunna fullgöra sina
uppgifter.
I frågor som gäller kvalitet och säkerhet liksom i frågor angående verksamhetens struktur
och resursanvändning bör verksamhetschefen fastställa former för fortlöpande samråd
med den medicinskt ansvariga sjuksköterskan.

Förvaltningens förslag
Södermalms stadsdelsnämnd är ansvarig vårdgivare för hälso- och sjukvård
i kommunalt och entreprenaddrivna vård- och omsorgsboenden och
dagverksamhet enligt SoL samt gruppbostäder och daglig verksamhet enligt LSS.
Genom avtal med Stockholms läns landsting utför landstinget all hälso- och
sjukvård i stadsdelens gruppbostäder och daglig verksamhet enligt LSS.
Mot bakgrund av detta ska nämnden utse en verksamhetschef för nämndens vårdoch omsorgsboende samt dagverksamhet enligt SoL.
Förvaltningen föreslår att nämnden utser avdelningschefen för utföraravdelningen
äldreomsorg som verksamhetschef enligt HSL för hälso- och sjukvården för den
verksamhet där nämnden är vårdgivare.
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