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Ledningssystem 
Enligt föreskrift 2011:9 ska det finnas ett Ledningssystem i verksamheten som ska användas 

för systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra kvalitén. Processer och rutiner i 

verksamheten ska finnas beskrivna och ledningssystemet ska ge stöd i att planera, leda, 

kontrollera, följa upp, utvärdera och förbättra verksamheten.  

Verksamhetschefens ansvar 
Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL 2017:30) ska det där det bedrivs hälso- och sjukvård 
finnas en verksamhetschef som ansvarar för verksamheten. Verksamhetschefen ansvarar 
enligt enligt Hälso- och sjukvårdförordningens 4 kapitel för att säkerställa att patientens 
behov av trygghet, kontinuitet, samordning och säkerhet i vården tillgodoses. 
Verksamhetschefen ansvarar för att det finns personal med den kompetens som behövs för 
att säkerställa att rutiner och riktlinjer följs.  

Medicinskt ansvarig sjuksköterska  
Inom kommunens verksamhetsområde ska det enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL 
2017:30) finnas en Medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS. MAS har ansvar för att utifrån 
sin uppföljningsfunktion och omvärldsbevakning i vårdutvecklingsfrågor medverka i 
utveckling av hälso- och sjukvården. MAS ansvarar utifrån sin roll för att patienter får en 
säker och ändamålsenlig hälso- och sjukvård inom kommunens ansvarsområde. I Hälso- och 
sjukvårdsförordningen (2017:80) beskrivs också MAS ansvar gällande att det finns rutiner för 
läkemedelshantering, rapportering av händelser samt risk för vårdskador och kontakt med 
läkare eller annan hälso- och sjukvårdspersonal när behov finns samt att journaler förs enligt 
patientdatalagen (2008:355) och att beslut om att delegera ansvar är förenliga med 
patientsäkerheten.  
 
De frågor som aktualiserats genom medicinskt ansvarig sjuksköterskas uppföljning och 
kvalitetskontroll och verksamhetschefens lednings- och kostnadsansvar bör lyftas till 
nämnden i de fall beslut om nya förutsättningar, policy, prioriteringar etc. behövs.  
 
Den medicinskt ansvariga sjuksköterskan är dessutom en resurs för nämnden i hälso- och 
sjukvårdsfrågor och andra frågor som gäller verksamhetens kvalitet och säkerhet. Därför bör 
samråd inom fler a områden ske som t ex planering av sjukvårdsverksamhet, framtagning av 
sjukvårdspolicy, användning av resurser och kompetens, upphandling, personalplanering och 
rekrytering, planering av introduktion och kompetensutveckling.  
 

Avtal  
I avtal med omvårdnadsnämnden ska entreprenörer som ansvarar för drift av vård- och 
omsorgsbonde ha en MAS med ansvar enligt hälso- och sjukvårdsfördningen (2017:80) 

Entreprenören ansvarar för att denna MAS fullgör sitt ansvar på hälso- och sjukvårdens 

område och har den kompetens som anges i socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd. 
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Entreprenörens MAS ska informera beställarens MAS och göra anmälan till beställaren och 

Inspektionen för vård och omsorgs, IVO om den enskilde har drabbats av eller utsatts för 

risk att drabbas av vårdskada eller sjukdom (Lex Maria). Entreprenörens MAS ansvara för 

uppföljning och tillsyn hälso- och sjukvården. Beställarens MAS beslutar om vad som ska 

följas upp i en överenskommelse som revideras en gång per år. 

Regelverk/uppföljning/frekvens/rapportering/ansvar 
ON omvårdnadsnämnden 

 

Regelverk/ 

område 

Uppföljning/ 

innehåll 

Frekvens/ 

metod 

Rapporteras var Ansvarig 

Hälso- och 

sjukvårdslagen (HSL 

2017:30) 

Uppföljning av hälso- 

och sjukvården på 

stadens vård- och 

omsorgsboenden 

1 gång per år Solna stads MAS 

rapporterar i 

Patientsäkerhetsberättelsen 

SFS 2010:659 

till ON 

Solna stads MAS 

entreprenörens  

MAS 

HSLF-FS 2017:40 

Systematiska 

patientsäkerhetsarbetet 

Utredningsskyldighet 

vid händelser-

vårdskador  

Vid allvarlig 

avvikelse eller vid 

risk för skada 

 

Antal anmälningar till IVO 

rapporteras i 

Patientsäkerhetsberättelsen 

SFS 2010:659 

till ON 

Solna stads MAS  

 

Entreprenörens 

MAS informerar 

Solna stads 

MAS. 

SOSFS 1997:14 

Delegering av 

arbetsuppgifter inom 

hälso- och sjukvård och 

tandvård 

Uppföljning av hälso- 

och sjukvården på 

stadens vård- och 

omsorgsboenden.  

1 gång per år Solna stads MAS 

rapporterar i 

Patientsäkerhetsberättelsen 

SFS 2010:659 

till ON 

Solna stads MAS  

entreprenörens 

MAS  

HSLF-FS 2017:37 

Läkemedelshantering i 

hälso- och sjukvården 

 

 

Uppföljning av hälso- 

och sjukvården på 

stadens vård- och 

omsorgsboenden.  

 

1 gång per år Solna stads MAS 

rapporterar i 

Patientsäkerhetsberättelsen 

SFS 2010:659 

till ON 

Solna stads MAS 

entreprenörens 

MAS  

SOSFS 2015:10 

Basal hygien inom 

hälso- och sjukvården 

Uppföljning av hälso- 

och sjukvården på 

stadens vård- och 

omsorgsboenden. 

1 gång per år 

 

PPM mätning 1gång 

per år 

Solna stads MAS 

rapporterar i 

Patientsäkerhetsberättelsen 

SFS 2010:659 

till ON 

Solna stads MAS 

entreprenörens 

MAS  

SOSFS 2008:1 

Användning av 

medicintekniska 

produkter i hälso- och 

sjukvården 

Tillsyn av hälso- och 

sjukvården på stadens 

vård- och 

omsorgsboenden. 

1 gång per år Solna stads MAS 

rapporterar i 

Patientsäkerhetsberättelsen 

SFS 2010:659 

till ON 

Solna stads MAS 

entreprenörens 

MAS  
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Regelverk/ 

område 

Uppföljning/ 

innehåll 

Frekvens/ 

metod 

Rapporteras var Ansvarig 

HSLF-FS 2016:40  

Journalföring och 

behandling av 

patientuppgifter i hälso- 

och sjukvården  

 

Uppföljning av hälso- 

och sjukvården på 

stadens äldreboenden 

genom 

journalgranskning 

 

 

 

1 gång per år 

 

 

 

 

 

Solna stads MAS 

rapporterar i 

Patientsäkerhetsberättelsen 

SFS 2010:659 

till ON 

Solna stads MAS 

entreprenörens  

SOSFS 2008:355 

Patientdatalag 

Logg kontroll 1 gång per månad Enligt lokalrutin på varje 

vård- och omsorgsboende. 

Solna stas MAS 

rapporterar i 

Patientsäkerhetsberättelsen 

SFS 2010:659 

till ON 

Verksamhetschef  

Systemansvarig 

på OF (1) 

Solna stads MAS 

 

Överenskommelse som 

gäller MAS entreprenör 

och MAS Solna 

kommun 

Överenskommelse 

som gäller 

ansvarsfördelning 

mellan Solna stads 

MAS och 

entreprenörens MAS 

1 gång per år Överenskommelse Solna stads MAS  

 

 

 

 

 

 
 



 
Omvårdnadsförvaltningen 

 

SID 5 (5) 

 
 

Omvårdnadsnämndens mål för hälso- och sjukvården 
2018 
 

Solnabor 65 år och äldre som har hemtjänst, boende på vård- och omsorgsboende och 

personer med funktionsnedsättning ska känna sig trygga, få ett gott bemötande och vara 

nöjda.  

 

 

Nyckeltal för 2018 Frekvens/metod Rapportering Ansvarig 

Andel registreringar i 

palliativa registret där 

validerad smärtskattning 

utförts 

 

Antal registreringar i mäts 

fyra gånger per år ,mars , 

juni september och 

december.  

Palliativa registret. 

Solna stads MAS rapporterar i 

patientsäkerhetsberättelsen 

SFS 2010:659 till ON 

Solna stads MAS  

Entreprenörens MAS 

verksamhetschef 

Andel riskbedömningar i 

Senior Alert där risk 

föreligger med minst en 

planerad åtgärd skall öka  

Registreringar i Senior alert,  

Journalgranskning 1g/år 

Senior Alert 

Solna stads MAS rapporterar i 

patientsäkerhetsberättelsen 

SFS 2010:659 till ON 

Solna stads MAS 

entreprenörens MAS 

verksamhetschef 

Andel BPSD- skattningar  

 

 

 

Antal registreringar i BPSD 

registret 

 

BPSD registret 

Solna stads MAS rapporterar i 

patientsäkerhetsberättelsen 

SFS 2010:659 till ON 

Solna stads MAS  

Verksamhetschef 

Kvalitetsutvecklare 

Äldreomsorg 

 
 

 

 


