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Beskrivning av omsorgsnämndens och verksamhetschefens ansvar
enligt hälso- och sjukvårdslagen
Tillämpliga lagrum
I 4 kap 1 § hälso- och sjukvårdslagen (2017:30), HSL, föreskrivs följande:
Offentligt finansierad hälso- och sjukvårdsverksamhet ska vara organiserad så att den främjar
kostnadseffektivitet. I 4 kap 2 § HSL föreskrivs att där det bedrivs hälso- och sjukvård ska finnas
någon som svarar för verksamheten (verksamhetschef).
Verksamhetschefen får dock bestämma över diagnostik eller vård och behandling av enskilda patienter
endast om hon eller han har tillräcklig kompetens och erfarenhet för detta, enligt hälso- och
sjukvårdsförordningen (2017:80) 4 kap 4 §.
I 4 kap 5 § hälso- och sjukvårdsförordningen föreskrivs att verksamhetschefen får uppdra åt sådana
befattningshavare inom verksamheten som har tillräcklig kompetens och erfarenhet att fullgöra
enskilda ledningsuppgifter.
Verksamhetschef inom hälso- och sjukvården representerar vårdgivaren, och det är vårdgivaren som
ansvarar för att verksamhetschefer utses för all hälso- och sjukvårdsverksamhet.
Verksamhetschefens ansvar och uppgifter
Verksamhetschefen ansvarar för att verksamheten vid enheten tillgodoser kraven på hög
patientsäkerhet och god kvalitet samt främjar kostnadseffektivitet.
Verksamhetschef ansvarar för:


att tillse att det medicinska omhändertagandet av patienten tillgodoser kraven på hög
patientsäkerhet och god vård



att tillse att samverkan och samordning med andra enheter fungerar på ett för patienten
tillfredsställande sätt



att det finns sådana direktiv och instruktioner som verksamheten kräver



att personalens kompetens upprätthålls genom adekvata vidareutbildningsinsatser med mera.

Enligt socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2005:12, 3 kap 2 §, Ledningssystem för kvalitet och
patientsäkerhet i hälso- och sjukvården, ska verksamhetschef:


inom ramen för vårdgivarens ledningssystem ta fram, fastställa och dokumentera rutiner för
hur det systematiska kvalitetsarbetet kontinuerligt ska bedrivas för att kunna styra, följa upp
och utveckla verksamheten
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ansvara för att mål för verksamheten formuleras och för att dessa uppnås samt



ansvara för uppföljning och analys av verksamheten så att åtgärder kan vidtas för att förbättra
vården.

Verksamhetschefen ska själv eller genom att anlita personer med lämplig kompetens säkerställa de
krav som ställs på verksamheten. Vårdgivaren ansvarar för att verksamhetschefen ges möjlighet att
utföra sina arbetsuppgifter på ett sådant sätt att patientsäkerheten är god och vården vid enheten har
hög kvalitet.
Kompetenskrav
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 en befattning som
verksamhetschef. Han/hon behöver inte ha hälso- och sjukvårdsutbildning. Det är vårdgivaren som
bestämmer vilka verksamheter som ska hållas samman under en verksamhetschef och ansvarar för att
verksamhetschefen har tillräcklig kompetens för uppgiften.
Överlåtande av uppgifter
Verksamhetschefen har det samlade ledningsansvaret och detta kan inte överlåtas till någon annan
befattningshavare. 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 han/hon måste överlåta för att säkerställa hög patientsäker-het och
god kvalitet i vården.
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