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1.2 Medicinskt ansvarig sjuksköterskans (MAS) ansvar och 

uppgifter 
 

Reglering av medicinskt ansvarig sjuksköterskans (MAS) uppgifter finns i lag och förordning samt i 

flera av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd. I några av dessa stadgas att MAS har det ansvar 

som i andra verksamheter åvilar verksamhetschefen för hälso- och sjukvården. 

 

Det åligger medicinskt ansvariga sjuksköterskan att upprätthålla och utveckla verksamhetens kvalitet 

och säkerhet enligt kommunens kvalitetsledningssystem. MAS utövar sitt ansvar genom att planera, 

styra, kontrollera, dokumentera och redovisa arbetet med verksamhetens kvalitet och säkerhet. 

Styrningen sker genom att MAS skriver direktiv och instruktioner för utveckling av den hälso- och 

sjukvård kommunen har ansvar för samt är ett stöd i detta arbete.  

 

Enligt de författningar som reglerar MAS ansvar ska MAS svara för: 

 att patienterna får en säker och ändamålsenlig hälso- och sjukvård av god kvalitet inom  

      kommunens ansvarsområde (7 kap 3§ punkt 1 PSF1) 

 att patienten får den hälso- och sjukvård som en läkare har bestämt om (7 kap 3§ punkt 3 PSF) 

 att det finns rutiner att kontakt tas med läkare eller annan hälso- och sjukvårdpersonal när          

      patients tillstånd fordrar detta (24§ punkt 1 HSL2) 

 att rutinerna för läkemedelshantering är ändamålsenliga och väl fungerande  

      (7 kap 3§ punkt 4 PSF) 

 att journaler förs i den omfattning som föreskrivs i Patientdatalagen 3 kap. §§ 1-7 3    

 att beslut om att delegera ansvar för vårduppgifter är förenliga med säkerheten för patienterna   

      (24§ punkt 2 HSL) 

 att anmälan görs till den nämnd, som har ledningen av hälso- och sjukvårdsverksamhet4, om en patient 

      i samband med vård eller behandling drabbats av eller utsatts för risk att drabbas av allvarlig skada  

      eller sjukdom (24§ punkt 3 HSL) 

 

I den medicinskt ansvariga sjusköterskans ansvar ingår bl.a. 

 att tillse att författningsbestämmelser och andra regler är kända och efterlevs 

 att det finns behövliga direktiv och instruktioner för sjukvårdsverksamheten 

 att personalen inom kommunens hälso- och sjukvård har den kompetens som behövs med 

hänsyn till de krav som ställs på verksamheten 

 

MAS har inte primärt ansvar för den individuellt inriktade vården av enskilda patienter, men kan 

ingripa och bestämma över vård och behandling gällande enskilda om det behövs för att den enskilde 

ska få en god och säker vård. 
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Medicinskt ansvariga sjusköterskan är en viktig resurs för hälso- och sjukvården i kommunen och ska 

vara behjälplig i frågor som: 

 planering av kommunens hälso- och sjukvård 

 framtagning av kommunens hälso- och sjukvårdspolicy 

 användningen av kommunens hälso- och sjukvårdsresurser och kompetens 

 upphandling av hälso- och sjukvårdsresurser 

 

MAS är samarbetspartner till verksamhetschefen (enl. 29§ HSL) gällande ansvaret för medicintekniska 

produkter i kommunens hälso- och sjukvård. 

 

 

 

 

 

_____________________________ 
1  PSF Patientsäkerhetsförordningen (2010:1369) 

2 HSL Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)  

3 Patientdatalagen (2008:355) 

4 Tyresö kommun Socialnämnd 

 


