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Den kommunala sjuksköterskans ansvarsområden  

Sjuksköterskan: 

avvikelser − tar kontakt med medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) om vårdtagare i samband med 
vård eller behandling drabbas av eller utsatts för risk att drabbas av allvarlig skada/sjuk-

dom (HSLF-FS 2017:37), Lex Maria (HSLF-FS 2017:41) eller missförhållanden Lex 

Sarah (SOSFS 2011:5). 

delaktighet − ska tillsammans med kontaktperson och enhetschef ha dialog med vårdtagare/närstående 

för att ge information och stöd för att möjliggöra delaktighet i vård, behandling och om-
sorg. 

delegering − kan besluta om delegering, delegera, dokumentera och utföra erforderlig undervisning, 

handledning och uppföljning (HSLF-FS 2017:37), (SFS 2010:659). 

dokumentation − upprättar en omvårdnadsjournal, för alla vårdtagare med hälso- och sjukvårdsinsatser, i 

enlighet med bestämmelser i Patientdatalagen (SFS 2008:355 kap 3). 

dödsfall − kan vid väntade dödsfall göra den kliniska undersökningen, i enlighet med gällande 

föreskrift (HSLF-FS 2015:15 ). 

etik − ska identifiera etiska värden som står på spel, exempelvis trygghet, patientsäkerhet, 

mänsklig värdighet, jämlikhet, rättvisa. Att förstå när dessa värden är hotade och kunna 

ta ansvar för dem, i handling.   

förskrivningsrätt − som har förskrivarkompetens (SOSFS 2008:1) för inkontinenshjälpmedel ansvarar för att 

kvalitetssäkring av användning av sådana hjälpmedel sker kontinuerligt. Förskrivarkom-

petensen godkänns av verksamhetschef. 

− Förskrivarkompetens gällande läkemedel behöver inte godkännas av verksamhetschef. 

hygien − ansvarar för god hygien och minimera smittspridning (HSL 2017:30), (SOSFS 2015:10) 
samt tillämpar gemensamt utarbetade hygienrutiner. 

information − ska i förekommande fall ge information till den vårdtagare och/eller till dennes närståen-
de vad gäller hälso- och sjukvårdsfrågor (HSL 2017:30). Given information ska doku-

menteras i patientjournalen. 

− ansvarar för att anhöriga blir informerade på lämpligt sätt om en vårdtagare tillfälligt blir 

försämrad eller vid dödsfall (HSLF-FS 2015:15), enligt rutin. Given information ska 
dokumenteras i patientjournalen. 

kvalitetsarbete − tillser att hälso- och sjukvården är av god kvalitet och tillgodoser vårdtagarnas behov av 

trygghet i vård och behandling (SOSFS 2011:9 kap 3-4).  

− ska tillsammans med enhetschef för sjuksköterskeenheten, enhetschef för de olika verk-

samheterna och MAS, leda, samordna samt följa upp hälso- och sjukvård samt omvård-
nadsarbetet. Detta såväl ur aspekterna omsorgskvalitet, arbetsmetoder och arbetsorgani-

sation som hygien, arbetsmiljö mm. 
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ledarskap - 

undervisning 
− ansvarar för att vårdarbetet uppfyller kravet på god vård (HSL 2017:30) genom att vara 

ledare i både medicinska och omvårdnadsmässiga uppgifter för den personal som är 

anställd vid enheten. 

− arbetar utifrån ett etiskt förhållningssätt. 

− agerar adekvat i händelse av oprofessionellt yrkesutövande hos medarbetare. 

− har en pedagogisk uppgift med att handleda och undervisa personal för att upprätthålla 

en hög kompetens samt övervaka så att omvårdnaden utförs på ett säkert sätt. Vid vård 
av svårt sjuka personer, ska sjuksköterskan delta i omvårdnaden, samt ge stöd och hand-

ledning till personal och anhöriga. Detta gäller även vid dödsfall på enheten (HSLF-FS 

2015:15). 

− genomför informationsmöten med vård-/omsorgspersonalen, enligt gällande rutin, samt 
vid förändring av vård och behandling för enskild vårdtagare. 

− informerar om medicinska föreskrifter och andra föreskrifter och skyddsbestämmelser 
som gäller för arbetets bedrivande ur säkerhetssynpunkt samt om sekretess. 

− medverkar vid introduktion av nyanställd personal och elever samt i planering och ge-
nomförande av handledning och undervisning inom omvårdnadsområdet. 

läkemedel − ansvarar för läkemedelshantering och läkemedelsförråd, i enlighet med SOSFS HSLF-

FS 2017:37. 

− medverkar vid utvärdering av läkemedelsbehandling tillsammans med läkare vid behov 

eller minst 1 gång/år. 

MTP för under-
sökning och 

behandling 

− ansvarar för att vårdtagaren erhåller nödvändiga medicinska och tekniska hjälpmedel, 

initierar kontakter med arbetsterapeut och fysioterapeut/sjukgymnast då vårdtagaren är i 
behov av deras insatser. 

narkotika − följer Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:9) om kontroll av narkotika. 

omvårdnads-
ansvar 

− har ett primärt ansvar för omvårdnad inom sitt kompetensområde och ska arbeta i enlig-

het med vetenskap och beprövad erfarenhet (SFS 2010:659 kap 6). 

− tydliggör sjuksköterskans profession och yrkesutövning och bidrar därmed till att ge 

vårdtagaren en god och säker vård. Omvårdnad är alla sjuksköterskors ansvarsområde 
och syftar till att stärka hälsa, förebygga sjukdom och ohälsa, återställa och bevara hälsa, 

minska lidande, ge möjlighet till en värdig död.  

− vidtager förebyggande åtgärder för att förhindra vårdskada och komplikationer samt 

tillvaratar det friska hos vårdtagare. 

− tillgodoser fortlöpande, och bedömer, vårdtagares behov av sjukvårdsinsatser och kon-

taktar vid behov läkare. 

− utför av läkare givna ordinationer och utifrån sin medicinska kompetens och erfarenhet, 

bedömer vårdtagares hälsotillstånd samt utför specifik omvårdnad och förebyggande 

hälsovård. 

− planerar och ansvarar för läkarkontakter dvs förbereder och genomför läkarbesök samt 

tar emot rapport från läkare efter läkarbesök, rapporterar vidare till berörd personal och 

vidtar ordinerade åtgärder. 

− har ett särskilt ansvar för informationsöverföring och samverkan för att uppnå kontinui-
tet, effektivitet och kvalitet som är avpassad för varje enskild vårdtagare. 
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− samarbetar med primärvårdens och länssjukvårdens personal samt med övriga som krävs 

för att upprätthålla en hälso- och sjukvård av god kvalitet. 

− i tjänst under kvällar, helger och beredskapstid är ansvarig för bedömning och behand-

ling av de akuta omvårdnadsbehov som uppstår, dokumentation kring detta, läkarkontak-

ter, kontakt med anhöriga osv. 

sekretess/ 

tystnadsplikt 
− se Offentlighets- och sekretesslagen (SFS 2009:400). 

säkerhet − handlar enligt gällande säkerhetsföreskrifter vid brand och katastrofsituationer. 

tandvård − ansvarar för att vårdtagare/närstående får kännedom och erbjudande om munhälsobe-

dömning enligt riktlinjerna ”Uppsökande munhälsobedömning och nödvändig tandvård”. 

Utfärda munvårdsintyg. 

vaccination − Se rekommendation om pnuemokockvaccination till riskgrupper resp. influensavaccin 

till riskgrupper.  

vårdplanering − ska utifrån information från vårdtagare, närstående, journalanteckningar, kontaktperson 
och egna iakttagelser göra analys och identifiera omvårdnadsproblem. I dialog med 

vårdtagare och närstående, med deras önskemål och förväntningar i fokus, besluta och 

sätta mål för omvårdnaden i en individuell vårdplan. Denna planering är som regel lång-
siktig. Omvårdnadsansvarig sjuksköterska ansvarar för att en omvårdnadsplanen utvär-

deras och uppdateras efter behov. 

− ska genomföra ett ankomstsamtal och medverka i planering av fortsatt vård, i dialog med 

vårdtagare, ev anhörig, enhetschef och omvårdnadspersonal. 

− ansvarar för att dokumentera omvårdnadsplanen. 

vårdutveckling − följer utvecklingen inom sitt verksamhetsområde och är väl förtrogen med nya rön av be-

tydelse för sin yrkesutövning. 

− medverkar till och bedriver utveckling inom det egna funktionsområdet. 

− tillvaratar kollegers/enhetens personals synpunkter och förslag för att utveckla och för-

bättra rutiner inom vård och omsorg. 

 

Förteckning över lagarnas beteckning och namn 
SFS 2008:355  Patientdatalagen 
SOSFS 2008:1 Användning av medicintekniska produkter i hälso- och sjukvården 
SFS 2009:400 Offentlighets- och sekretesslagen (OSL) 
SFS 2010:659 Patientsäkerhetslagen 
SOSFS 2011:5  Lex Sarah 
SOSFS 2011:9 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 
LVFS 2011:9  Läkemedelsverkets föreskrifter om kontroll av narkotika 
SOSFS 2015:10 Basal hygien i vård och omsorg 
HSLF-FS 2015:15  Vissa åtgärder i Hälso- och sjukvården vid dödsfall 
SFS 2017:30 Hälso- och sjukvårdslag (HSL) 
HSLF-FS 2017:37 Föreskrifter och allmänna råd om ordination och hantering av läkemedel i hälso- 

och sjukvården 
HSLF-FS 2017:40  Vårdgivarens systematiska patientsäkerhetsarbete 
HSLF-FS 2017:41  IVO:s föreskrifter om anmälan av händelser som har medfört eller hade kunnat 

medföra en allvarlig vårdskada (lex Maria) 
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Mer att läsa 
Kompetensbeskrivning legitimerad sjuksköterska 

https://www.swenurse.se/globalassets/01-svensk-sjukskoterskeforening/publikationer-svensk-

sjukskoterskeforening/kompetensbeskrivningar-publikationer/kompetensbeskrivning-legitimerad-sjukskoterska-

2017-for-webb.pdf 

Kompetensbeskrivning Palliativ omvårdnad 

https://www.swenurse.se/globalassets/01-svensk-sjukskoterskeforening/publikationer-svensk-

sjukskoterskeforening/kompetensbeskrivningar-publikationer/pallativkompetensbeskr.pdf 
Kompetensbeskrivning Distriktssköterska 

https://www.swenurse.se/globalassets/01-svensk-sjukskoterskeforening/publikationer-svensk-

sjukskoterskeforening/kompetensbeskrivningar-publikationer/distriktskoterksa.kompbeskr.webb.pdf 
Kompetensbeskrivning Sjuksköterska inom vård av äldre 

https://www.swenurse.se/globalassets/01-svensk-sjukskoterskeforening/publikationer-svensk-

sjukskoterskeforening/kompetensbeskrivningar-publikationer/aldrekompwebb.pdf 

Kompetensbeskrivning Sjuksköterska med inriktning psykiatrisk vård 

https://www.swenurse.se/globalassets/01-svensk-sjukskoterskeforening/publikationer-svensk-

sjukskoterskeforening/kompetensbeskrivningar-

publikationer/kompetensbeskrivning.sjukskoterska.psykiatri.2014.pdf 

ICN:s etiska kod för sjuksköterskor 

https://www.swenurse.se/globalassets/01-svensk-sjukskoterskeforening/publikationer-svensk-

sjukskoterskeforening/etik-publikationer/sjukskoterskornas_etiska_kod_2017.pdf 

 

https://www.swenurse.se/globalassets/01-svensk-sjukskoterskeforening/publikationer-svensk-sjukskoterskeforening/kompetensbeskrivningar-publikationer/kompetensbeskrivning-legitimerad-sjukskoterska-2017-for-webb.pdf
https://www.swenurse.se/globalassets/01-svensk-sjukskoterskeforening/publikationer-svensk-sjukskoterskeforening/kompetensbeskrivningar-publikationer/kompetensbeskrivning-legitimerad-sjukskoterska-2017-for-webb.pdf
https://www.swenurse.se/globalassets/01-svensk-sjukskoterskeforening/publikationer-svensk-sjukskoterskeforening/kompetensbeskrivningar-publikationer/kompetensbeskrivning-legitimerad-sjukskoterska-2017-for-webb.pdf
https://www.swenurse.se/globalassets/01-svensk-sjukskoterskeforening/publikationer-svensk-sjukskoterskeforening/kompetensbeskrivningar-publikationer/pallativkompetensbeskr.pdf
https://www.swenurse.se/globalassets/01-svensk-sjukskoterskeforening/publikationer-svensk-sjukskoterskeforening/kompetensbeskrivningar-publikationer/pallativkompetensbeskr.pdf
https://www.swenurse.se/globalassets/01-svensk-sjukskoterskeforening/publikationer-svensk-sjukskoterskeforening/kompetensbeskrivningar-publikationer/distriktskoterksa.kompbeskr.webb.pdf
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https://www.swenurse.se/globalassets/01-svensk-sjukskoterskeforening/publikationer-svensk-sjukskoterskeforening/kompetensbeskrivningar-publikationer/aldrekompwebb.pdf
https://www.swenurse.se/globalassets/01-svensk-sjukskoterskeforening/publikationer-svensk-sjukskoterskeforening/kompetensbeskrivningar-publikationer/aldrekompwebb.pdf
https://www.swenurse.se/globalassets/01-svensk-sjukskoterskeforening/publikationer-svensk-sjukskoterskeforening/kompetensbeskrivningar-publikationer/kompetensbeskrivning.sjukskoterska.psykiatri.2014.pdf
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