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Förordnande av verksamhetschef enligt hälso- och 
sjukvårdslagen inom sektor äldreomsorg samt hälso- och 
sjukvård.  

Förslag till beslut 
I Lundby stadsdelsnämnd: 

Stadsdelsnämnden Lundby förordnar Anna Mårtén som verksamhetschef enligt hälso- 
och sjukvårdslagen inom sektor äldreomsorg samt hälso- och sjukvård. 

Sammanfattning 
Stadsdelsnämnden behöver utse en verksamhetschef enligt hälso- och sjukvårdslagen 
inom sektor äldreomsorg samt hälso- och sjukvård. 

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 om ärendet lämnas på sektorns lokala samverkansgrupp 2020-01-22 

  

Lundby 
 

  
  

Tjänsteutlåtande 
Utfärdat 2020-01-22 
Diarienummer N139-0082/20 
 

Handläggare 
Daniel Hellström 
Telefon: 031-365 00 00 
E-post: daniel.hellstrom@lundby.goteborg.se  
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Ärendet  
Nuvarande områdeschef tillika verksamhetschef ska lånas ut och arbeta som 
delprojektledare för hälso- och sjukvård i staden i samband med projektet kring ny 
nämndorganisation 2021. Eftersom staden ska gå in i ny organisation är nyrekrytering ej 
aktuellt utan vakansen löses tillfälligt under 2020. 

Enhetschef Anna Mårtén föreslås få ett utökat uppdrag som enhetschef med 
områdesansvar för hemsjukvården. Anna föreslås även få rollen som verksamhetschef 
enligt hälso- och sjukvårdslagen inom sektor Äldreomsorg samt hälso- och sjukvård. 

Beskrivning av ärendet 
Enligt Hälso- och sjukvårdslagen ska det finnas någon som svarar för verksamheten och 
har det samlade ledningsansvaret (verksamhetschef). Uppdraget utgår från lagstadgade 
uppgifter beskrivna i Hälso- och sjukvårdslagen. Verksamhetschefen ska utses av 
nämnden. Beslutet ska även innehålla en motivering av personens lämplighet samt en 
beskrivning av verksamhetschefens ansvarsområden.  
 
Uppdragsbeskrivning 
Verksamhetschefen kan, och måste i vissa fall, mot bakgrund av sin kompetens uppdra åt 
annan att fullgöra enskilda ledningsuppgifter. Verksamhetschefen har dock ansvar för sitt 
beslut att uppdra åt annan att fullgöra viss ledningsuppgift och skall dessutom bevaka att 
denna uppgift fullgörs på ett tillfredsställande sätt. Verksamhetschefens ledningsansvar är 
följaktligen ett och odelbart. Verksamhetschefens ansvar för verksamheten fråntar 
naturligtvis inte andra befattningshavare deras yrkesansvar. 

Verksamhetschef ska se till att:  
• patientens behov av trygghet, kontinuitet, samordning och säkerhet i vården 

tillgodoses. I detta ingår ett övergripande ansvar för kompetens utifrån hälso- 
och sjukvård  

• en fast vårdkontakt utses för patienter som begär detta eller då det är nödvändigt 
för att tillgodose patientens behov  

• någon närstående omedelbart underrättas när en patient avlider eller en patients 
tillstånd allvarligt försämras  

• riktlinjer och rutiner följs i verksamheten  
 

I uppdraget ingår att utifrån ett patientsäkerhetsperspektiv:  
• organisera patientsäkerhetsarbetet  
• handlingsplaner upprättas för patientsäkerhetsarbetet  
• samverka med medicinskt ansvariga gällande patientsäkerhetsarbetet   
• informera chefer om fördelning av patientsäkerhetsansvar och instruktion om 

arbetsmetoder, utrustning, lagar och riktlinjer  
• upprätta patientsäkerhetsberättelse tillsammans med medicinskt ansvariga  
• ta initiativ till och delta i utredning av avvikelser och risker i verksamheten  
• rapportera legitimerad personal som befaras utgöra en fara för patientsäkerheten 

till Inspektionen för vård och omsorg (IVO)  
• ledningssystemets hälso- och sjukvårdsprocesser och rutiner tas fram, fastställs 

och uppdateras  
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• följa upp och analysera kvalitetsarbete inom hälso- och sjukvård/ 
patientsäkerhetsarbetet  

• ansvara för att det fortlöpande och inför förändringar i verksamheten görs 
riskbedömningar som har betydelse för patientsäkerheten  

Förvaltningens bedömning 
Avgörande för en persons lämplighet som verksamhetschef är dennes utbildning, 
erfarenhet och personliga egenskaper. Det väsentliga är att verksamhetschefen har de 
egenskaper samt den kompetens som krävs för att denne ska kunna leda verksamheten 
och tillgodose kravet på högsta möjliga patientsäkerhet inom verksamheten. Detta innebär 
bland annat att verksamhetschefen bör ha organisations- och struktureringsförmåga, 
förmåga att fatta beslut och uppdra åt annan att fullgöra enskilda ledningsuppgifter. 
Andra viktiga chefsegenskaper är samarbetsförmåga, initiativförmåga, förmåga att 
motivera och entusiasmera sina medarbetare samt hantera stressituationer. Anna Mårtén 
anses besitta dessa förmågor.  
 

 

Stadsdelsförvaltning Lundby 

 

 

Kristina Lindfors 

 

Stadsdelsdirektör 

 

Katarina Meuller 

 

Sektorschef 
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