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Riktlinje för hälso- och sjukvårdsansvar i Vårdoch omsorgsförvaltningen, Mölndals stad
Med hälso- och sjukvård avses åtgärder för att medicinskt förebygga, utreda och behandla
sjukdomar och skador. Varje kommun ansvarar för att erbjuda en god och säker vård åt de
brukare som omfattas av det kommunala hälso- och sjukvårds-ansvaret. Varje person som
vänder sig till hälso- och sjukvården ska, om det inte
är uppenbart obehövligt, snarast ges en medicinsk bedömning av sitt hälsotillstånd.

Krav på hälso- och sjukvården
Hälso- och sjukvården ska bedrivas så att den uppfyller kraven på en god vård. Detta innebär
att den ska:
• Vara av god kvalitet med en god hygienisk standard och tillgodose patientens behov av
trygghet i vården och behandlingen
• Vara lättillgänglig
• Bygga på respekt för patientens självbestämmande och integritet
• Främja goda kontakter mellan patienten och hälso- och sjukvårdspersonalen
• Tillgodose patientens behov av kontinuitet och säkerhet i vården
Vård- och omsorgsförvaltningen har ett hälso- och sjukvårdsansvar för brukare inom
följande verksamheter:
• Alla som bor på stadens äldreboende
• Alla som vistas på stadens korttidsboenden SoL
• Alla som bor i stadens bostäder med särskild service, SoL och LSS
• Personer under vistelsetiden på dagverksamhet SoL samt daglig verksamhet enligt LSS
• Personer som bor i ordinärt boende och utifrån behov bedömts ingå i det kommunala
hälso- och sjukvårdsansvaret – hemsjukvård. Med hemsjukvård menas sjuksköterske-,
arbetsterapeut- och sjukgymnastinsatser.
I kommunens hälso- och sjukvårdsansvar ingår:
• Omvårdnad utifrån sjuksköterskans kompetensområde
•

Rehabilitering/habilitering som utgår från arbetsterapeuts och sjukgymnasts
kompetensområde och avser rehabilitering/habilitering på basnivå det vill säga
primärvårds- och kommunnivå

•

Förskrivning av personliga hjälpmedel

•

Förbrukningsartiklar enligt 18 c § HSL och övriga förbrukningsartiklar som följer
hälso- och sjukvårdsansvaret

•
•

Att ta hand om avlidna personer som omfattas av det kommunala hälso- och
sjukvårdsansvaret
Att ambulanspersonal får tillräcklig information om patienten för att kunna ge en god
och säker vård vid hämtning av patient

Ansvaret definieras i Avtal som reglerar hälso- och sjukvårdsansvaret mellan Västra
Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland.

Läkarmedverkan i den kommunala hälso- och sjukvården
Regionen och kommunerna har avtal som innebär att vårdcentralerna ansvarar för läkarinsatser
för de personer som omfattas av det kommunala hälso- och sjukvårdsansvaret. Om patienten är
i behov av medicinsk bedömning kan sjuksköterska konsultera läkare från primärvården under
dygnets alla timmar. Telefonnummer till patientansvarig läkare och läkare i beredskap ska vara
kända av och finnas tillgängliga för samtliga sjuksköterskor.

Styrdokument
•
•

Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)
Avtal som reglerar hälso- och sjukvårdsansvaret mellan Västra Götalandsregionen och
kommunerna i Västra Götaland
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