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§

153

Utökning med ytterligare medicinskt ansvarig sjuksköterska
enligt 11 kap. 4 § hälso- och sjukvårdslagen (HSL 2017:30)

HVO-2020-1421
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. Sedan tidigare har hälsa-, vård- och omsorgsnämnden utsett Karin
Sundén som tillfällig medicinskt ansvarig sjuksköterska (§ 83, 2020-06-10). Förvaltningen vill
nu förlänga detta beslut.
Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden föreslås förlänga Karin Sundén som medicinskt ansvarig
sjuksköterska inom hälsa- vård- och omsorgsnämndens verksamhetsområden from 1 januari
2021 till och med 31 augusti 2021. Hon föreslås också bli anmälningsansvarig enligt lex Maria
för hälsa-, vård- och omsorgsnämndens verksamhetsområden. Det tidigare beslutet om att de
av funktionsstödsnämnden utsedda medicinskt ansvariga sjuksköterskorna vid behov får
utföra de uppgifter som åligger medicinskt ansvariga sjuksköterskor även inom hälsa-, vårdoch omsorgsnämnden föreslås också förlängas till den 31 augusti 2021.
Beslut

Hälsa-, vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott föreslår hälsa-, vård- och
omsorgsnämnden besluta:
1. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden förlänger Karin Sundéns tillfälliga uppdrag som
medicinskt ansvarig sjuksköterska enligt 11 kap. 4 § hälso- och sjukvårdslagen
(2017:30) för hälsa-, vård- och omsorgsnämndens verksamhetsområden till och med
31 augusti 2021.
2. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden förlänger Karin Sundéns tillfälliga uppdrag som
anmälningsansvarig enligt 3 kap. 5 § patientsäkerhetslagen för hälsa-, vård- och
omsorgsnämndens verksamhetsområden till och med 31 augusti 2021.
3. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden förlänger den tillfälliga möjligheten för de av
funktionsstödsnämnden utsedda medicinskt ansvariga sjuksköterskorna att vid behov
utföra uppgifter som åligger medicinskt ansvariga sjuksköterskor inom hälsa-, vårdoch omsorgsnämndens verksamhetsområden till och med den 31 augusti 2021.
Beslutet skickas till

Funktionsstödsnämnden
Beslutsunderlag
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