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Inledning 

Enligt hälso- och sjukvårdslagen är målet för hälso- och sjukvården en god hälsa och 

vård på lika villkor för hela befolkningen. Vården ska ges med respekt för alla 

människors lika värde och för den enskilda människans värdighet. Den som har det 

största behovet av hälso- och sjukvård ska ha företräde. Enligt riksdagsbeslut bör 

prioriteringar inom vården baseras på en etisk plattform bestående av tre 

grundläggande principer:  

Människovärdesprincipen – alla människor har lika värde och samma rätt 

oberoende av personliga egenskaper och funktioner i samhället 

Behovs- och solidaritetsprincipen – resurser bör fördelas efter behov 

Kostnadseffektivitetsprincipen – vid val mellan olika verksamheter eller åtgärder 

bör en rimlig relation mellan kostnader och effekt, mätt i förbättrad hälsa och 

förhöjd livskvalitet, eftersträvas. 

 

Huvudman 

Enligt hälso- och sjukvårdslagen ansvarar kommunen som sjukvårdshuvudman för 

att en god hälso- och sjukvård erbjuds de personer som bor i särskilda boendeformer 

för äldre, psykiskt och fysiskt funktionshindrade, dagverksamheter och dagliga 

verksamheter. Kommunens ansvar omfattar sådan hälso- och sjukvård, omvårdnad, 

habilitering och rehabilitering upp till och med nivån för den legitimerade 

sjuksköterskans, legitimerade arbetsterapeutens och legitimerade 

fysioterapeutens/sjukgymnastens yrkesansvar. Läkaransvaret i särskilt boende åligger 

regionen/landstinget.  

Inom det verksamhetsområde som kommunen bestämmer om ska det finnas en 

medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS. Om ett verksamhetsområde i huvudsak 

omfattar rehabilitering, får en fysioterapeut/sjukgymnast eller en arbetsterapeut, 

medicinskt ansvarig rehabilitering, MAR, fullgöra de uppgifter som åligger en 

medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS. 

MAS ansvarar för patientsäkerheten i kommunen i enlighet med hälso- och 

sjukvårdsförordningen. 

Riktlinjerna är övergripande styrdokument antagna av nämnd vilka vårdgivaren ska 

följa. Varje specifikt område, nr  1-7 har en egen riktlinje. Om det finns något 

område som ej omfattas av riktlinjerna 1-7 så ansvarar vårdgivaren att upprätta 

tillämpliga  lokala rutiner utifrån gällande lagstiftning och förordningar. Utöver 

riktlinjerna kan tillhörande direktiv utarbetas av MAS/MAR där mer detaljerad 

information framgår. Direktiven benämns ”övergripande rutin tillhörande riktlinje (1-

7)”. 

Riktlinjerna utgör ett ramverk och minimikrav inom det kommunala hälso- och 

sjukvårdsansvaret. Respektive enhet och/eller respektive vårdgivare ska ha lokala 

rutiner utifrån MAS riktlinjer och i förkommande fall, tillhörande övergripande rutin. 

De lokala rutinerna ska vara skriftliga och beskriva vem som gör vad, när och hur. 

Vid MAS/MAR tillsyn i verksamheten är det rutiner samt följsamheten till dessa som 

granskas. De lokala rutinerna ska i tillämpliga fall ha en tydlig koppling till 
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fysioterapeutens/sjukgymnastens, arbetsterapeutens och dietistens 

kompetensområde. De lokala rutinerna ska även innefatta reservrutiner och beakta 

att verksamheten ska kunna bedrivas under kris, extraordinära händelser och höjd 

beredskap. 

 

Vårdgivare 

Vårdgivare är den som utför hälso- och sjukvård. Vårdgivare kan vara i kommunens 

egen regi eller privata utförare. Vårdgivare är skyldiga att bedriva hälso- och sjukvård 

så kraven på god och säker vård uppfylls enligt lag. Vårdgivaren ska planera, leda och 

kontrollera sin verksamhet så att kraven på en god och säker hälso- och sjukvård av 

hög kvalitet uppfylls. För att säkerställa dessa krav ska vårdgivaren bedriva ett 

systematiskt patientsäkerhetsarbete. Inom den verksamhet som bedriver hälso- och 

sjukvård ska vårdgivaren utse en verksamhetschef enligt hälso- och sjukvårdslagen. 

Riktlinje 1: Patienten får den hälso- och sjukvård som 

läkare har förordnat om 

Den kommunala hälso- och sjukvården omfattar legitimerad personal såsom 

sjuksköterskor, fysioterapeuter/sjukgymnaster, arbetsterapeuter och dietister. 

Regionen omfattar de läkarresurser som behövs till de patienter som visats inom den 

kommunala hälso- och sjukvården.  

Det kommunala hälso- och sjukvårdsansvaret innebär att det är basal hälso- och 

sjukvård som ska utföras. Exakt vad basal hälso- och sjukvård innebär är svårt att 

återge eftersom det ständigt tillkommer ny teknik och nya kunskaper. Vid tvist eller 

oklarheter, kring vad som i varje enskilt fall är att betrakta som basal hälso- och 

sjukvård eller inte, ska MAS kontaktas. MAS är ytterst den funktion som avgör om 

en viss arbetsuppgift är att betrakta som basal hälso- och sjukvård. 

Se ”Bedömningsstöd inför remittering till ASIH” utgivet av HSF och hämtas på 

Vårdgivarguiden.se 

Vårdgivare som bedriver hälso- och sjukvårdsverksamhet på särskilt boende för äldre 

(SÄBO) ska ha samverkanöverenskommelse med läkarorganisation. 

Vårdgivare som bedriver hälso- och sjukvårdsverksamhet inom LSS 9:8, 9:9 och 9:10 

eller verksamhet för personer med psykisk funktionsnedsättning enligt 

socialtjänstlagen ska verka för en optimal samverkan med respektive individs 

vårdkontakter. 

Lokal rutinen ska minst innehålla: 

 beskrivning hur patienten ska få den hälso- och sjukvård som läkare 

förordnat om 

 hur det säkerställs att vårdgivarens hälso- och sjukvårdspersonal får väsentlig 

information, samt hur den kommuniceras, verkställs och dokumenteras i 

verksamheten, inklusive remisshantering 

 hur kontaktuppgifter till hälso- och sjukvårdspersonal görs kända, tydliga och 

lättillgängliga för samtlig personal under dygnets alla timmar 
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 vem som bär ansvaret för att uppdatera kontaktlistor, telefonnummer etc. 

 praktisk tillämpning av samverkansavtal med utsedd läkarorganisation på 

Särskilt boende för äldre (SÄBO) 

 hur patient som deltar i dagverksamhet enligt Socialtjänstlagen eller daglig 

verksamhet enligt LSS, får den hälso- och sjukvård som läkare förordnat om 

 

Riktlinje 2: Journaler förs i den omfattning som 

föreskrivs i patientdatalagen 

Vid vård av patienter inom hälso- och sjukvård ska det föras patientjournal. Med 

hälso- och sjukvård avses åtgärder för att medicinskt förebygga, utreda och behandla 

sjukdomar och skador. 

Syftet med att föra en patientjournal är i första hand att bidra till en god och säker 

vård av patienten. En patientjournal är även en informationskälla för, 

 patienten, 

 uppföljning och utveckling av verksamheten, 

 tillsyn och rättsliga krav, 

 uppgiftsskyldighet enligt lag, samt 

 forskning 

Vårdgivare ska upprätta lokal rutin kring hur patientjournaler ska föras i den 

omfattning som föreskrivs i patientdatalagen. Vårdgivaren ansvarar även för 

datasäkerhet och informationssäkerhet. 

Lokal rutin ska minst innehålla: 

 beskrivning av ansvar, ledning och samordning av 

informationssäkerhetsarbetet 

 beskrivning av patientjournalens struktur och innehåll 

  hur tillgång till informationssystem/patientuppgifter sker dygnet runt, 

veckans alla dagar 

 hur tillgång till informationssystem/patientuppgifter sker vid planerade och 

oplanerade driftstopp 

 hur behörigheter till patientuppgifter handhas enligt 4 kap. 2§ 

Patientdatalagen (2008:355) - villkor för tilldelning, begränsning, ändring, 

borttagning 

 hur säkerhetsaspekter såsom skydd mot brand, fukt, eller obehörig tillgång 

säkerställs 

 hur regelbunden granskning av hälso- och sjukvårdspersonalens 

dokumentation genomförs, hur åtgärder vidtas och följs upp vid identifierade 

brister 
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 hur regelbunden loggkontroll av åtkomst till patientuppgifter genomförs och  
hur åtgärder vidtas och följs upp vid identifierade brister 

 hänvisning till särskild rutin för arkivering och gallring 

 

Riktlinje 3: Delegering av hälso- och sjukvårdsuppgift 

Inom den kommunala hälso- och sjukvården svarar kommunens MAS/MAR  ytterst 

för att delegeringar är förenliga med säkerheten för patienterna . I ansvaret ingår att 

granska beslut om att delegera vårduppgifter utförs patientsäkert, samt i 

förekommande fall besluta om återkallelse eller omprövning av beslut. 

MAS/MAR avgör vilka arbetsuppgifter som kan delegeras inom kommunen.  

Vårdgivaren är skyldig att anpassa bemanningen av varje verksamhetsområde så att 

kraven på en god vård och patientsäkerhet kan upprätthållas. Det ska finnas personal 

med såväl formell behörighet som reell kompetens som kan fullgöra hälso- och 

sjukvårdsuppgifter. 

Legitimerad personal (som har formell behörighet samt reell kompetens) kan överlåta 

hälso-och sjukvårdsuppgift till annan personal genom beslut om att delegera 

utförandet. Personal som tar emot en delegering är att betrakta som hälso- och 

sjukvårdspersonal vid utförande av den specifika arbetsuppgiften. 

 Beslut om delegering ska föregås av professionell bedömning, teoretisk och praktisk 

undervisning, samt kunskapstester muntligt och skriftligt. Praktiska och teoretiska 

kunskapstester i samband med delegeringsbeslut ska utföras individuellt (inte i 

grupp). Varje delegeringsbeslut ställer stora krav på gott omdöme, goda kunskaper 

och noggrannhet hos den hälso- och sjukvårdspersonal som delegerar och den som 

genom delegering tar emot en hälso- och sjukvårdsuppgift. Den som är formellt 

kompetent för en arbetsuppgift men som inte på ett fullgott sätt själv kan utföra 

arbetsuppgiften kan inte delegera uppgiften till annan. Delegeringar får inte göras 

slentrianmässigt. 

Utfärdare av delegering och mottagarens chef ska samverka kring bedömning av 

uppfyllda krav och lämplighet för mottagare att ta emot delegering. 

Elever under utbildning kan handledas men inte delegeras medicinska 

arbetsuppgifter. I dessa fall gäller Skolverket och Högskoleverkets regelverk. 

Lokal rutin ska minst innehålla: 

beskrivning av: 

 delegeringsprocessen 

 hur legitimerad personal som utfärdat ett delegeringsbeslut ska följa upp 

hur den enskilde mottagaren utför uppgiften under giltighetstiden 

(teoretiska frågor och praktiskt utförande) samt dokumentera 

uppföljningarna.  

 hur säkerställs att delegeringsbeslut finns tillgängliga tillsammans med 

skriftliga kunskapstester, uppgifter om mottagarens utbildning och tidigare 

erfarenheter samt uppföljningar av utfärdaren 
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 vårdgivaren ska ha sammanställning över aktuella delegeringsbeslut. 

Kommunens MAS ska vid begäran få tillgång till sammanställningar och 

delegeringsbeslut.  

 vårdgivaren ska säkerställa patientsäkerheten genom egenkontroller att 

legitimerad personal utfärdar och följer upp delegeringar och att 

delegeringar och delegeringsförteckning är gällande 

 beskrivning av krav och lämplighet för mottagare att ta emot delegering 

 hur delegeringsförfarandet sker vid delegering till nattpersonal 

 hur spårbarhet till signaturer/signaturförtydligandelistor säkerställs 

 beskrivning av vilka uppgifter som bara kan delegeras för enskild patient 

 beskrivning av vilka uppgifter som kan delegeras på 

verksamhets/enhetsnivå 

Hälso- och sjukvårdsuppgifter som i normalfallet inte ska delegeras 

Nedanstående punkter är exempel på arbetsuppgifter som inte bör delegeras. Om 

delegering av någon av dessa uppgifter av olika skäl är nödvändig så skall MAS 

informeras och godkänna förfarandet och villkoren innan delegeringen kan börja 

gälla. 

 Medicinska bedömningar av den enskildes hälsotillstånd 

 Iordningsställande av läkemedel, till exempel dosettdelning 

 Intravenösa och intramuskulära injektioner 

 Behandlingar vid instabilt hälsotillstånd, till exempel vid diabetes, KOL eller 

andra tillstånd som kräver analys av värden eller bedömning av det aktuella 

hälsotillståndet för att avgöra vidare behandling. 

Riktlinje 4: Läkemedelshantering 

Kommunens MAS har det yttersta ansvaret för att läkemedelshanteringen är 

förenliga med patientsäkerheten.  

Med läkemedelshantering avses ordination (inklusive läkemedelsgenomgångar och 

läkemedelsberättelse), iordningställande, administrering/överlämnande, rekvisition 

och beställning av läkemedel, kontroll och förvaring av läkemedel. 

Vårdgivaren är skyldig enligt patientsäkerhetsförordningen att hantera läkemedel på 

ett betryggande sätt och följa socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd kring 

läkemedelshantering.  Vårdgivarens lokala rutiner och instruktioner ska belysa 

patientsäkerheten, i alla led i läkemedelshanteringen, från ordination till uppföljning 

av patientens läkemedelsbehandling. Hanteringen av läkemedel ska vara 

dokumenterat och spårbart i alla led. 

De lokala rutinerna ska minst innehålla: 

 beskrivning av läkemedelshanteringsprocessen hos vårdgivaren 

 beskrivning av ansvars- och arbetsfördelningen gällande de olika momenten i 

läkemedelshanteringsprocessen 
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 hur kontroller vid iordningställande, administrering och överlämnande av 

läkemedel ska ske 

  krav på uppmärkning av läkemedel när det förbereds till en patient för att 

undvika risk för förväxling 

 hur en rimlighetsbedömning av dosen ska utföras. Den som iordningställer 

ett läkemedel ska rimlighetsbedöma den färdigställda dosen innan 

administrering eller överlämnande till patienten sker. Rimlighetsbedömningen 

kan ses som en extra kontrollfunktion som syftar till att kunna upptäcka en 

eventuell feldosering i ordinationen. 

 hur mottagande, verkställande och dokumentation av given ordination ska 

ske 

 för personal med förskrivningsrätt ska rutinen innefatta behovsbedömning 

och lämplighetsbedömning vid ordination 

 vilka olika beståndsdelar som ingår i vårdgivarens läkemedelshantering, hur 

läkemedelshanteringen ska gå till och vem som ansvarar för vad 

 i förekommande fall ansvarsfördelning och hantering av kommunalt 

läkemedelsförråd 

Vårdgivaren ska regelbundet låta en extern aktör granska kvaliteten i verksamhetens 

läkemedelshantering, granskningen bör ske minst en gång per år. 

Granskningsrapporten ska delges kommunens MAS. 

Delegering av läkemedelshantering får endast ske när det är för patientens bästa samt 

när flera säkerhetskrav är uppfyllda. Vårdgivaren ansvarar för att det finns rutiner för 

vid vilka situationer delegering kan ske samt vilken kompetens och kunskap den som 

får en uppgift delegerad måste ha. 

Riktlinje 5: Rapportering enligt Patientsäkerhetslagen 

Vårdgivaren ska upprätthålla en god hälso- och sjukvård och är skyldig att bedriva ett 

systematiskt patientsäkerhetsarbete genom att planera, leda och kontrollera 

verksamheten. 

Patientsäkerhet handlar ytterst om skydd mot vårdskada. Med vårdskada menas 

kroppslig eller psykisk skada eller lidande som en patient drabbas av i kontakten med 

hälso- och sjukvården. Patienten och närstående ska ges möjlighet att delta i 

patientsäkerhetsarbetet. 

Vid händelse som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada ska 

vårdgivaren anmäla det till Inspektionen för vård och omsorg, IVO. En anmälan till 

IVO skall upprättas om det finns skälig anledning att befara att en person, som har 

legitimation före ett yrke inom hälso- och sjukvården och som är verksam eller har 

varit verksam hos vårdgivaren, kan utgöra en fara för patientsäkerheten. 

De lokala rutinerna ska minst innehålla uppgifter om: 

 beskriv vilka olika aktiviteter som ingår i det systematiska 

patientsäkerhetsarbetet  

 hur det systematiska patientsäkerhetsarbetet ska utföras  
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 hur verksamheten tar emot klagomål och synpunkter på den egna 
verksamheten från patienter och deras närstående 

 vem som ska upprätta eventuell anmälan till IVO om allvarlig vårdskada 

 vilka delar som ska ingå i en eventuell anmälan till IVO om allvarlig 

vårdskada 

 hur och när patienten och anhöriga ska involveras och informeras 

 vilka övriga parter, medarbetare och berörda som ska informeras 

 hur återföring av nya kunskaper ska ske 

MAS kan utifrån rapport om risk eller händelse inleda egen utredning, vilket inte 

undantar vårdgivaren dennes ansvar att fullfölja sin egen utredningsskyldighet. 

Riktlinje 6: Kontakt med läkare eller annan hälso- och 

sjukvård när patientens tillstånd fordrar det 

Enligt hälso- och sjukvårdsförordningen och patientsäkerhetslagen ska patientens 

behov av trygghet, kontinuitet, samordning och säkerhet i vården tillgodoses. 

Vårdgivaren ska säkerställa att det finns rutiner för hur kontakt med läkare eller 

annan hälso- och sjukvårdspersonal sker när patientens tillstånd fodrar det. 

Vårdgivaren ska säkerställa att det finns rutiner för: 

 kontakt med läkare dygnet runt 

 personalens kontakt med tjänstgörande sjuksköterska dygnet runt 

 personalens kontakt med arbetsterapeut 

 personalens kontakt med sjukgymnast/fysioterapeut 

 kommunikationsmodell mellan olika professioner 

Rutinen ska minst innehålla: 

 vem kontaktar vem 

 under vilka förutsättningar kontakt ska ske, till exempel akuta tillstånd och 

hälsoförändringar  

 hur kontakt ska ske mellan berörda personer, till exempel muntligt, skriftligt 

eller digitalt 

 beskrivning av den kommunikationsmodell som används, till exempel SBAR 

 hur och av vem, kontakter och information ska dokumenteras 

 vem som bär ansvar för olika bedömningar och åtgärder 

 vem som bär ansvar för att kontaktuppgifter till hälso- och sjukvårdspersonal 

är uppdaterade, tillgängliga och kända för samtlig personal dygnet runt 
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Riktlinje 7: Säker och ändamålsenlig hälso- och 

sjukvård av god kvalitet 

Utöver rutiner som upprättats utifrån riktlinjer 1-6 ska vårdgivaren med tillhörande 

direktiv/övergripande rutin från MAS/MAR, ska vårdgivaren även upprätta rutiner 

utifrån gällande lagstiftning, författningar, nationella riktlinjer för nedan angivna 

områden. 

1. Ansvarsfördelning inom vårdgivarens verksamhetsområde för hälso- och 

sjukvård 

2. Arkivering och gallring av hälso- och sjuvårdsdokument 

3. Avancerad hälso- och sjukvård och samverkan med andra aktörer 

4. Bemanning för att säkerställa patientsäkerhet 

5. Delaktighet för patient och närstående 

6. Demens/Kognitiv sjukdom 

7. Dödsfall och omhändertagande av avliden 

8. Egenvård 

9. Etiska ställningstagande inom hälso- och sjukvårdsansvaret 

10. Fallprevention 

11.  Fotvård och medicinsk fotvård 

12. Hjärt-, lungräddning 

13. Hygien – basala hygienrutiner, klädregler, vårdhygien, smittskydd, livsmedel, 

städning 

14. Inkontinens 

15. In och utskrivning i slutenvård 

16. Klagomål mot hälso- och sjukvården 

17. Läkemedelsnära produkter 

18. Medicintekniska produkter – MTP 

19. Mun- och tandvård 

20. Nutrition 

21. Rehabilitering/Habilitering  

22. Riskbedömningar och registrering i kvalitetsregister 

23. Rutiner utifrån regionala överenskommelser 

24. Samtycke 

25. Samverkansformer och samverkansavtal med andra aktörer 

26. Sekretess 

27. Sjuk- och bårtransport 

28. Vårdplaneringar och samverkan på individnivå med andra aktörer 
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29. Tvångs- och skyddsåtgärder 

30. Trycksår 

31. Vård i livets slutskede / Palliativ vård  

 

Svar på eventuella frågor kan sökas i följande källor: 

 Avtal med huvudman  

 Överenskommelser med Region Stockholm 

 Socialstyrelsens informationswebbplatser, Socialstyrelsens nationella riktlinjer 

 Lagar föreskrifter och förordningar 

 Vårdhandboken, Kunskapsguiden 

Det är vårdgivarens ansvar att hålla sig uppdaterad och följa gällande lagstiftning och 

andra styrande dokument. 

Uppföljning  

Uppföljning av riktlinjerna görs årligen och sker i samband med patientsäkerhet- och 

uppföljningsarbetet vilket utförs av både vårdgivaren och MAS/MAR. 

Pågående aktiviteter som ingår i uppföljningsarbetet: 

 egenkontroller, till exempel inom området dokumentation och vårdhygien 

 uppföljning av kvalitetsregistren Senior alert och Palliativregistret 

 utvecklingsarbete utifrån identifierade riskområden, till exempel fall, nutrition 

och trycksår 

 verksamhetsuppföljning utifrån följsamhet till MAS/MAR riktlinjer 
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Relaterade dokument 

Hälso- och sjukvårdsförordning (2017:80) 

Hälso- och sjukvårdslag (2017:30) 

Lag (2017:372) om stöd vid klagomål mot hälso- och sjukvården 

Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade 

Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) 

Patientlag (2014:821) 

Patientdatalag (2008:355) 

Patientsäkerhetsförordning (2010:1369) 

Patientsäkerhetslag (2010:659) 

SFS 2009:457 Lag om ändring i lagen (1993:584) om medicintekniska produkter 

Socialtjänstlagen (2001:453) 

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för 

systematiskt kvalitetsarbete 

Tandvårdsförordning (1998:1338) 

Tandvårdslag (1985:125) 


