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Verksamhetschef enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL 2017:30)
FSN-2018-1151
Sammanfattning

Enligt 4 kap. 2 § hälso- och sjukvårdslagen (2017:30), HSL, ska nämnden utse verksamhetschef som
ansvarar för verksamheten som lyder under den lagen. Verksamhetschefen representerar nämnden
gällande hälso- och sjukvården och ansvarar för att verksamheten tillgodoser hög patientsäkerhet
och god kvalitet i vården samt främjar kostnadseffektivitet.
Funktionsstödsförvaltningen gör bedömningen att avdelningscheferna Charlotte Widén Odder,
Sema Soer, Åsa Qvarsebo och Sophia Nordström bör utses till verksamhetschefer för den hälsooch sjukvård som bed-rivs inom funktionsstödsnämndens verksamhetsområde.
Förslag till beslut

1. Funktionsstödsnämnden utser avdelningschef Charlotte Widén Odder till verksamhetschef
enligt 4 kap. 2 § hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2017:30) för verksamheten inom avdelning stöd,
hälsa och daglig verksamhet från och med 2019-01-01.
2. Funktionsstödsnämnden utser avdelningschef Åsa Qvarsebo till verksamhetschef enligt 4 kap.
2 § hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2017:30) för verksamheten inom avdelning LSS bostäder
från och med 2019-01-01,
3. Funktionsstödsnämnden utser avdelningschef Sema Soer till verksamhetschef enligt 4 kap. 2 §
hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2017:30) för verksamheten inom avdelning myndighet och
socialpsykiatri från och med 2019-01-01.
4. Funktionsstödsnämnden utser avdelningschef Sophia Nordström till verksamhetschef enligt 4
kap. 2 § hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2017:30) för verksamheten inom strategiska avdelningen
från och med 2019-01-01.
5. Funktionsstödsnämnden justerar paragrafen omedelbart.
Beslutsunderlag
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Funktionsstödsnämndens verksamheter som bedriver hälso- och sjukvård regleras av hälso- och
sjukvårdslagen (2017:30). Lagen gäller för samtliga vårdgivare samt landsting och kommuner
som huvudmän. I lagen finns bestämmelser om hur hälso- och sjukvårdsverksamhet ska
organiseras och bedrivas.
Hälso- och sjukvårdslagen kompletteras av hälso- och sjukvårdsförordningen (2017:80).
Med hälso- och sjukvård avses enligt lagen:
1) åtgärder för att medicinskt förebygga, utreda och behandla sjukdomar och skador,
2) sjuktransporter, och
3) omhändertagande av avlidna.
Enligt 4 kap. 2 § hälso- och sjukvårdslagen ska nämnden utse en verksamhetschef som ansvarar
för hälso- och sjukvårdsverksamheten.
Ansvarsområde
Verksamhetschefen ska:














Representera nämnden och ha det samlade ledningsansvaret.
Vara den person som patienter, anhöriga, personal och tillsynsmyndigheter ska kunna vända
sig till rörande frågor kring verksamheten.
Leda, organisera, samordna och utveckla verksamhetens kvalitet, säkerhet och effektivitet.
Tillse att det medicinska omhändertagandet av patienten tillgodoser kraven på
patientsäkerhet och god vård.
Ansvara för en säker användning och hantering av medicintekniska produkter i enlighet med
SOSFS 2008:1 om användning av produkter i hälso- och sjukvården.
Tillse att samverkan och samordning med andra myndigheter och internt fungerar på ett för
patienten tillfredsställande sätt.
Se till att det finns de rutiner som verksamheten kräver.
Tillse att personalens kompetens upprätthålls genom adekvata utbildningsinsatser.
Inom ramen för nämndens ledningssystem ta fram, fastställa och dokumentera rutiner för hur
det systematiska kvalitetsarbetet kontinuerligt ska bedrivas för att kunna styra, följa upp och
utveckla verksamheten.
Ansvara för att mål för verksamheten formuleras och för att dessa nås.
Ansvara för uppföljning och analys av verksamheten, så att åtgärder kan vidtas för att
förbättra vården.
Ansvara för informationssäkerhetsarbetet och personuppgiftshanteringen inom
verksamheten.

Det samlade ledningsansvaret är undantaget uppgifter som medicinskt ansvarig sjuksköterska
(MAS) ansvarar för enligt 4 kap. 6 § hälso- och sjukvårdsförordningen. Detsamma gäller i
tillämplig omfattning sådana fysioterapeuter och arbetsterapeuter som avses i 11 kap. 4 § andra
stycket hälso- och sjukvårdslagen.
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Verksamhetschefens kompetens
Det är nämnden som bestämmer vilka verksamheter som ska hållas samman under en verksamhetschef och ansvarar för att verksamhetschefen har tillräcklig kompetens för uppgiften.
Det finns inget krav på att en verksamhetschef ska ha viss kompetens, utan utbildning, erfarenhet och personliga egenskaper är avgörande för om en person är lämplig att inneha befattningen.
Verksamhetschefen behöver inte ha hälso- och sjukvårdsutbildning.
Verksamhetschefen har det samlade ledningsansvaret och det kan inte överlåtas till någon annan.
Däremot kan och bör verksamhetschefen i vissa fall, mot bakgrund av sin kompetens, uppdra åt
annan person att utföra enskilda uppgifter. Verksamhetschefen ska ha kompetens att bedöma
vilka ledningsuppgifter hen måste överlåta för att säkerställa hög patientsäkerhet och god kvalitet
i vården.
Förvaltningens bedömning
För att verksamheten ska kunna upprätthållas i enlighet med lagstiftningens intentioner krävs
god kännedom om den verksamhet för vilken man utses som verksamhetschef enligt 4 kap. 2 §
hälso- och sjukvårdslagen. Som verksamhetschefer för den hälso- och sjukvård som bedrivs
inom funktionsstödsnämndens ansvarsområde föreslås avdelningscheferna Charlotte Widén
Odder, Åsa Qvarsebo, Sema Soer och Sophia Nordström. Anledningen till att dessa föreslås är
alla tre har visat på ett bra ledarskap, har en lång erfarenhet och god kännedom om
verksamheten.
Ansvariga

Annelie Larsson Förvaltningschef

