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1. Vem leder vad i Elevhälsans 
medicinska insats? 

2. Vilken roll har de med  
ledningsuppdrag? 

3. Vad gör en verksamhetschef i 
hälso- och sjukvård? 

4. Vem ska vara 
anmälningsansvarig Lex Maria? 

5. Ingår psykologerna och 
logopederna i vårdgivarens 
verksamhet? 

6. Behövs en PLA och LLA? 

7. Och vad gör en 
informationssäkerhets-
ansvarig?

8. Ingår även psykologernas och 
logopedernas diagnostik, vård 
och behandling i PSB?

9. Och vem ska egentligen skriva 
PSB?

10. Ja, helt enkelt vem leder vad?

Många är frågorna 
kring ledningsansvar 
och roller  EMI?
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Mål och krav på den goda och säkra vården!
Kvaliteten i verksamheten ska systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras.

1. God hälsa och en vård på lika villkor

2. Ges med respekt, självbestämmande 
och integritet

3. Trygghet, kontinuitet och säkerhet

4. Störst behov ska ges företräde

5. Förebygga ohälsa

6. God vård

7. God kvalitet med en god hygienisk 
standard

8. Goda kontakter mellan patienten och 
hälso- och sjukvårdspersonalen

9. Lätt tillgänglig 

10.Personal, lokaler och utrustning som 
behövs

11.Barnets bästa ska särskilt beaktas

3-5 kap HSL



Vad kännetecknar då GOD VÅRD?

1. Kunskapsbaserad 
och ändamålsenlig 

2. Patientsäkerhet

3. Patientfokuserad

4. Kostnadseffektiv

5. Jämlik

6. Tillgänglig i rimlig 
tid
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Källa: Socialstyrelsen ”Nationella 
indikatorer för god vård, 2009”  



Vad ska 
produceras i
vårdgivarens EMI?

1. Hälsobesök

2. Allmänna och specifika hälsokontroller

3. Enklare sjukvård

4. Vaccinationer till barn och ungdom

5. Smittskydd
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Vad kan också ingå i
vårdgivarens
ansvar?
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Logopedernas
Psykologernas
Fysioterapeuternas
Arbetsterapeuternas
Dietisternas

Diagnostik, vård och behandling av enskilda patienter
Journalföring 
Remisser 
Testverktyg och diagnosverktyg
Avvikelser, risker och klagomål på ovanstående hälso- och sjukvårdsaktiviteter



Skolhuvudman är tillika vårdgivare

1. Ansvarig såsom 
skolhuvudman för 
elevernas 
utbildning och 
elevhälsa.

2. Ansvarig såsom 
vårdgivare för 
elevernas hälso-
och sjukvård i 
elevhälsan. 

3. Tillhandahålla och 
erbjuda!
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4. Systematiskt kvalitets- och patient-
säkerhetsarbete!



Vårdgivare 
bedriver hälso-

och sjukvård!
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• Målstyr och resursfördelar.

• Organiserar ledningen så att den 
tillgodoser hög patientsäkerhet, god 
kvalitet och så att den främjar 
kostnadseffektivitet.
– Utser verksamhetschef

– Utser anmälningsansvarig Lex Maria 

– Utse informationssäkerhetsansvarig 

• Anmäler verksamheten och dess ledning 
till IVO vårdgivarregister.

• Tecknar patientförsäkring 

• Driver ett systematiskt patientsäkerhets-
arbete. 

• Organiserar ansvaret för patientsäker-
hetsarbetet i verksamheten. 
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Vårdgivare 
bedriver hälso-

och sjukvård!
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• Systematiskt och kontinuerligt utvecklar 
och säkrar verksamhetens kvalitet.

• Inrättar ett ledningssystem.

• Fastställer verksamhetens processer och 
rutiner.

• Förebygger risk för vårdskada.

• Hanterar avvikelser och klagomål.

• Utöva egenkontroll dvs uppföljning och 
utvärdering av verksamheten och 
följsamheten till ledningssystemet. 

• Dokumentera det systematiska kvalitets 
och patientsäkerhetsarbetet.

• Anmäla allvarliga händelser till IVO.

• Anmäla medarbetare som kan utgöra risk 
för patientsäkerheten till IVO. 

• Upprättar PSB.



Vårdgivare 
bedriver hälso-

och sjukvård!
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• Ledningssystem för arbetet med 
våldsutsatta barn.

• Rutiner för att säkra kvaliteten i det egna 
arbetet.

• Rutiner för anmälningsskyldigheten till 
socialtjänsten.

• Tillse att HSV personal anmäler i enlighet 
med rutinerna. 

• Tillse att HSV personal bemöter 
våldsutsatta barn och bedömer barnets 
behov av vård med anledning av 
situationen.  
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Verksamhetschef fullgör 
vårdgivarens uppdrag!
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4 kap 1§ och 4-5§ HSF

Verksamhetschefen  

säkerställer att patientens 

behov av trygghet, 

kontinuitet, samordning och 

säkerhet i vården 

tillgodoses. 



Verksamhetschefen
har ett helt vanligt
chefsjobb! 

1. Vårdgivarens verkställare av hälso- och sjukvård i verksamheten

2. Kvalitetssäkra verksamhetens processer och rutiner samt samverkan med 
andra

3. Kvalitetsäkra verksamhetens resursnyttjande

4. Organisera och bemanna verksamheten på ett ändamålenligt sätt

5. Leda och utveckla verksamheten efter behov

6. Skapa utrymme för lokalt förbättringsarbete och analysera och hantera
verksamhetens: 

1. Risker

2. Avvikelser

3. Förslag, synpunkter/klagomål

7. Verkställa styrande beslut och riktlinjer

8. Bemannar, organiserar och kompetensutveckla personalen

9. Kvalitetsäkra verksamheten lokaler och teknik (MTP)

10.Följa upp och utvärdera verksamhetens resultat

11.Upprätta årlig patientsäkerhetsberättelse och i den rapportera om 
utveckling och förbättring.

12.Skapa och sprida ständigt lärande I organisationen.
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Viktigt att uppdra 
ledningsuppgifter!
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• Verksamhetschef får bestämma över 

”diagnostik eller vård och behandling av 

enskilda patienter” endast om hen har 

tillräcklig kompetens och erfarenhet för 

detta.

• Får uppdra åt sådana befattningshavare 

inom verksamheten som har tillräcklig 

kompetens och erfarenhet att fullgöra 

enskilda ledningsuppgifter.



Verksamhetschefen 
uppdrar därför 

enskilda, definierade 
och dokumenterade 

ledningsuppgifter som 
får fullgöras av 

befattningshavare 
med tillräcklig 

kompetens och 
erfarenhet. 

”MLA”
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Vad är då MLA för nått?

• MLA finns inte som begrepp i 
lagstiftningen!

• Vedertagen benämning på 
ledningsuppdraget!

• Medicinskt Lednings Ansvarig 
(MLA):

– Skolläkare

– Skolsköterska 

– Logoped

– Psykolog 

– mfl

• Agerar endast på 
verksamhetschefens uppdrag 
och med tydligt mandat i 
dokumenterade 
ledningsuppgifter.

• ”Diagnostik, vård och 
behandling av enskild patient” 
handlar om det patientnära 
verksamheten. Men får givetvis 
även omfatta andra uppgifter.

1. Viktigt att tänka på:

2. Tydligt definierade 
ledningsuppgifter.

3. Överenskomna mellan VC 
och MLA.

4. Inget nytt jobb/tjänst i 
arbetsrättslig mening.

5. Fullgör verksamhetschefens 
ledningsuppgifter och 
rapporterar direkt till vc.

6. Befogenheterna följer med 
uppgifterna.

7. Ska finnas strukturella 
förutsättningar att fullgöra 
ledningsuppgifterna. 

8. Gemensamt fora för ledning 
och uppföljning av 
uppgifterna med den 
omfattning och frekvens 
som uppdraget fordrar. 

9. Uppgifterna kan återtas av 
vc vid förändrade 
förutsättningar. 

10. Tidsbegränsa 
ledningsuppdragen. 
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Några ex på MLA 
ledningsuppgifter:
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• Kvalitets- och säkerhetsarbete:
• Hälso- och sjukvårdsprocesser och rutiner

• MTP

• Testverktyg, diagnostiska metoder

• Vårdkedjesamverkan/remisser

• Avvikelsehantering

• Anmälan Lex Maria

• Anmälan smittskydd

• PSB

• Patientnära samordning:
• Hälsobesök

• Vaccinationer

• Mottagningsverksamhet (skolläkare/skolsköterska)

• Organisation:
• Handledning till medarbetare

• Delta i rekrytering och introduction

• Regionala och loakla nätverk för medicinska frågor

• Omvärldsbevarka juridiska och medicinska frågor
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Tänk på att du 
som MLA inte behöver ta på 

dig alla ledningsuppgifter 
som verksamhetschef 

ansvarar för. 
Att vara chef på jobbet 

handlar inte om ”Diagnostik, 
vård och behandling” av 

enskilda patienter.  
Chefsjobbet kan chefen få 

göra själv! 
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Vi är EMI
Lednings-
team

Jag har lednings-
ansvar för EMI

patientnära arbete!
Jag kvalitetssäkrar 
HSV-personalens 

jobb så vi uppnår den 
goda vården!

Jag har det 
yttersta verksam-

hetsansvaret i EMI!
Jag ansvarar för patientens 

goda vård men även för 
personalens kompetens

och bemanning, vår 
teknik och lokal-

försörjning.

Jag har ofta 
ansvaret för anmälnings-
skyldigheten till IVO vid 

allvarlig vårdskada. 



Vårt gemensamma ledningsteam!
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1. Vi målstyr EMI tillsammans!

2. Respekterar våra olika roller och ansvarsområden! 
Vi kompletterar varandra!

3. Vi är ömsesidigt beroende av varandra för att få 
helheten att funka!

4. Vi har en öppen och löpande kommunikation med 
konstruktiv feedback! Vi gör varandra bättre!

5. Vårt gemensam planerings- och beslutsprocess är 
effektiv och vi får massor gjort!

6. Implementering och egenkontroll av EMI kvalitet 
och säkerhet visar hur det går för oss!

7. Vi delar värderingar och normer!

8. Vårt ledningsteam är effektivt baserad på en bra 
arbetsstruktur och ordning i årsplanen.

9. Vi gillar att arbeta ihop i våra samarbetsprojekt 
och stöter vi ihop så löser vi det genom en god 
konflikthantering. 

10. Vi utvecklas tillsammans! Så blir EMI starkare!

Susan Wheelan
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Hälso- och sjukvårdspersonalen 
då, vad har vi för ansvar?

Eget yrkesansvar
Arbeta evidensbaserat
Hålla patienten väl informerad 
Bemöta patienten med respekt och 
omtanke
Ge god vård
Bidra till hög patientsäkerhet
Rapportera negativa händelser
Anmälningsplikt barnskydd



Allt är okej att
berätta och allt går
att förbättra!
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1. Klimatet utvecklas av alla!

2. Öppen och trygg patientsäkerhtskultur!

3. Belönar ansvarstagande!

4. Medarbetaren “Ser och berättar”

5. Daglig dialog och reflektion!

6. Chefen lyssnar och agerar!

7. Teamet analyserar orsaker!

8. Testar och provar åtgärder!

9. Följer upp och lär!

10.Stöttar och hjälper varandra! 

11.Lyfter fram innovationer och riskförebyggande 
framsteg! 

12.Njuter tillsammans av gemensamma resultat!



Informationssäker-
hetsansvarig då?

• Ja allt mellan systemet och individens hantering av systemet!

• Upprätta en informationssäkerhetspolicy med mål för
informationssäkerhetsarbetet!

• Säkerheten i vår hantering av personuppgifter i vår
verksamhet!

• Behörigheter och åtkomst till våra informationssystem där vi 
har patientuppgifter. 

• Årliga riskanalyser i vår informationssäkerhet, löpande
loggkontroller och testar åtkomst och behörigheter. 

• Följer upp incidenter!

• Årligen genomföra journalgranskningar. 

• Bidra till analys och bedömning I PSB!
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Ge patienten rätt
att medverka!

1. I sin egen vård och behandling! 

2. Tänk på att vårdnadshavarna ingår i ett utvidgat

patientperspektiv fram till barnet är i tonåren

(12-15 år)

3. Med god information kunna göra val och ha 

inflytande och självbestämmande!

4. Uppmuntra och fråga efter deras synpunkter på

verksamheten!

5. Ta emot deras klagomål på vården och

behandlingen samt klagomål på verksamhetens

utförande. 

6. Vårdskadad patient ska ha riktad och anpassad

information i samband med vårdskadan. Detta 

ska även journalföras i patientens journal. 
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Patientlag



Så roligt att få
vara här! 
Tack för mig!
VI GÖR VÄLFÄRDEN BÄTTRE!

2Learn AB, Din partner för god och
säker vård och omsorg!

Susanne Wallin Pettersson
susanne@2learn.se
070 33 400 56

www.2Learn.se
Linkedin
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Med oss blir du lite bättre!

mailto:susanne@2learn.se
http://www.2learn.se/
https://www.linkedin.com/in/susanne-wallin-pettersson-4215a79b

