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Organisatorisk ansvarsfördelning gällande 
patientsäkerhetsarbetet i nämnden för 
funktionsstöd 

Förslag till beslut 
Nämnden för funktionsstöd godkänner organisatorisk ansvarsfördelning gällande 

patientsäkerhetsarbetet inom nämnden.  

Sammanfattning 
Enligt Patientsäkerhetslagen ska varje huvudman fastställa det organisatoriska ansvaret 

för patientsäkerhetsarbetet. Normalt görs detta årligen i patientsäkerhetsberättelsen. Då 

2020 års patientsäkerhetsberättelser beslutades i november av de tidigare stadsdels-

nämnderna behöver ansvariga nya nämnder fastställa detta ansvar.  

En god och säker vård är en lagstadgad rättighet för patienter. Det gäller även för den 

hälso- och sjukvård som kommunen utför. För att kunna garantera patientsäkerheten 

enligt patientsäkerhetslagen (PSL 2010:659) är det nödvändigt med en ansvarsfördelning, 

där det är tydligt vem som gör vad så att inga uppgifter faller mellan stolarna. 

I bilaga Organisatorisk ansvarsfördelning gällande patientsäkerhetsarbetet inom 

nämnden för funktionsstöd beskrivs förvaltningens förslag på ansvarsfördelning gällande 

patientsäkerhetsarbetet mellan roller och professioner i organisationen. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension. 

Bedömning ur ekologisk dimension  
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension. 

Bedömning ur social dimension  
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension. 

Samverkan  
Information sker i förvaltningsövergripande samverkansgrupp (FSG) den 15 april 2021.  

Bilagor 
1. Organisatorisk ansvarsfördelning gällande patientsäkerhetsarbetet inom 

nämnden för funktionsstöd  

Förvaltningen för funktionsstöd 
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Ärendet 
Enligt Patientsäkerhetslagen ska varje huvudman fastställa det organisatoriska ansvaret 

för patientsäkerhetsarbetet. Normalt görs detta årligen i patientsäkerhetsberättelsen. Då 

2020 års patientsäkerhetsberättelser beslutades i november av de tidigare stadsdels-

nämnderna behöver ansvariga nya nämnder fastställa detta ansvar.  

Beskrivning av ärendet 
En god och säker vård är en lagstadgad rättighet för patienter. Det gäller även för den 

hälso- och sjukvård som kommunen utför. För att kunna garantera patientsäkerheten 

enligt patientsäkerhetslagen (PSL 2010:659) är det nödvändigt med en ansvarsfördelning, 

där det är tydligt vem som gör vad så att inga uppgifter faller mellan stolarna. Enligt 

ledningssystemet för systematiskt kvalitetsarbete SOSFS 2011:9 har också en 

ansvarsfördelning tidigare fastställts i Göteborgs Stad.  

Ansvarsfördelningen bygger på att ansvarig person kan ta beslut, har tillräckliga resurser i 

form av tid, pengar, lokaler, medarbetare, kunskaper och kompetens. I föreliggande 

bilaga beskrivs förvaltningens förslag på ansvarsfördelning gällande patientsäkerhets-

arbetet mellan följande roller och professioner: nämnd, förvaltningsdirektör, 

verksamhetschef enligt hälso- och sjukvårdslagen, medicinskt ansvariga, avdelningschef, 

verksamhetschef, enhetschef, legitimerade medarbetare inom hälso- och sjukvården, 

medarbetare som arbetar på uppdrag av legitimerade medarbetare. 

Förvaltningens bedömning 
Förvaltningen bedömer att förslaget på organisatorisk ansvarsfördelning för 

patientsäkerhetsarbetet är en förutsättning för att bedriva en god och säker vård.  
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