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Sammanfattning

Enligt 11 kap. 4 § HSL (2017:30) ska det inom det verksamhetsområde som kommunen
bestämmer finnas en medicinskt ansvarig sjuksköterska. Med anledning av spridningen av
sjukdomen covid-19 orsakat av coronavirus behöver tidigare utsedda medicinskt ansvariga
sjuksköterskor, Sara Negrén och Inger Siecke, kompletteras med ytterligare en medicinskt
ansvarig sjuksköterska.
Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden föreslås utse Magdalena Andersson till medicinskt ansvarig
sjuksköterska inom hälsa- vård- och omsorgsnämndens verksamhetsområden from 25 mars
2020 och tillsvidare. Hon föreslås också bli anmälningsansvarig enligt lex Maria för hälsa-, vårdoch omsorgsnämndens verksamhetsområden.
För att ytterligare stärka beredskapen för det medicinska ansvaret under tider av stor
smittspridning i samhället föreslås även hälsa-, vård- och omsorgsnämnden att godkänna
förslaget att de av funktionsstödsnämnden utsedda medicinskt ansvariga sjuksköterskorna vid
behov får utföra de uppgifter som åligger medicinskt ansvariga sjuksköterskor även inom hälsa-,
vård- och omsorgsnämndens verksamhetsområden.
Förslag till beslut

1. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden utser Magdalena Andersson till medicinskt ansvarig
sjuksköterska enligt 11 kap. 4 § HSL (2017:30) för hälsa-, vård- och omsorgsnämndens
verksamhetsområden från och med 25 mars 2020 och tillsvidare.
2. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden utser Magdalena Andersson till anmälningsansvarig
enligt 3 kap 5 § patientsäkerhetslagen för hälsa-, vård- och omsorgsnämndens
verksamhetsområden från och med 25 mars 2020 och tillsvidare.
3. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden utser de av funktionsstödsnämnden utsedda
medicinskt ansvariga sjuksköterskorna att vid behov utföra uppgifter som åligger
medicinskt ansvariga sjuksköterskor inom hälsa-, vård- och omsorgsnämndens
verksamhetsområden från och med 25 mars 2020 och tillsvidare.
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4. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden justerar paragrafen omedelbart.
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Beslutsunderlag
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Beslutsplanering

Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden 2020-03-25
Ärendet

Enligt 11 kap. 4 § HSL (2017:30) ska det inom det verksamhetsområde som kommunen
bestämmer finnas en medicinskt ansvarig sjuksköterska. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden har
tidigare utsett medicinskt ansvariga sjuksköterskor och medicinskt ansvariga för rehabilitering (§
9, 2019-01-10), och föreslår att ytterligare en medicinskt ansvarig sjuksköterska utses fr.o.m. 25
mars 2020 med anledning av spridningen av sjukdom en covid-19 orsakat av coronavirus.
I 4 kap. 6 § hälso- och sjukvårdsförordningen (2017:80) står det angivet att en medicinskt
ansvarig sjuksköterska enligt 11 kap. 4 § första stycket hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) ska
ansvara för att:
1. patienten får en säker och ändamålsenlig hälso- och sjukvård av god kvalitet inom
kommunens ansvarsområde,
2. patienten får den hälso- och sjukvård som en läkare förordnat om,
3. journaler förs i den omfattning som föreskrivs i patientdatalagen (2008:355),
4. beslut om att delegera ansvar för vårduppgifter är förenliga med patientsäkerheten,
5. det finns ändamålsenliga och väl fungerande rutiner för
a) läkemedelshantering,
b) rapportering enligt 6 kap. 4 § patientsäkerhetslagen (2010:659), och
c) att kontakta läkare eller annan hälso- och sjukvårdspersonal när en patients tillstånd
fordrar det.
Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen gör bedömningen att Magdalena Andersson bör utses
till medicinskt ansvarig sjuksköterska inom hälsa-, vård- och omsorgsnämndens
verksamhetsområden. Beslutet föreslås gälla från och med 25 mars 2020 och tillsvidare.
Ytterligare en medicinskt ansvarig sjuksköterska kan dels avlasta i perioder med hög
arbetsbelastning och dels minskar risken att samtliga medicinskt ansvariga är frånvarande
samtidigt genom att komplettera med ytterligare en.
För att ytterligare stärka beredskapen för det medicinska ansvaret under tider av stor
smittspridning i samhället föreslås även hälsa-, vård- och omsorgsnämnden att godkänna
förslaget att de av funktionsstödsnämnden utsedda medicinskt ansvariga sjuksköterskorna vid
behov får utföra de uppgifter som åligger medicinskt ansvariga sjuksköterskor även inom hälsa-,
vård- och omsorgsnämndens verksamhetsområden.
Anmälningsskyldighet enligt lex Maria
Enlig bestämmelserna i 3 kap. 5 § patientsäkerhetslagen (2010:659) har vårdgivare en skyldighet
att snarast anmäla till Inspektionen för vård och omsorg (IVO), om en patient drabbats av eller
utsatts för risk att drabbas av allvarlig vårdskada. Varje vårdgivare ska utse en särskild person
som ansvarar för att anmäla händelser enligt lex Maria till Inspektionen för vård och omsorg.
Enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2005:28) om anmälningsskyldighet
enligt lex Maria i 5 kap. 1 § ska vårdgivaren utse den eller de befattningshavare som ska ansvara
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för anmälningsskyldigheten.
Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen gör bedömningen att Magdalena Andersson även bör
utses till anmälningsansvarig enligt lex Maria för hälsa-, vård- och omsorgsnämndens
verksamhetsområden.
Ansvariga

Gisela Öst, förvaltningsdirektör

