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1.4    Funktionsbeskrivning för patient- och omvårdnads- 
         ansvarig sjuksköterska inom vård- och omsorgsboendet 
         för äldre i Tyresö kommun 

 

Ansvarsområde hälso- och sjukvård 

Den kommunalt anställda sjuksköterskans ansvarsområde omfattar öppen hälso- och sjukvård i 

kommunens vård- och omsorgsboenden. Hälso- och sjukvårdsarbetet ska vara en integrerad del i 

socialtjänsten och styrs av såväl Hälso- och sjukvårdslagen som Socialtjänstslagens intentioner. 

Hälso- och sjukvården ska bedrivas enligt vetenskap och beprövad erfarenhet samt i 

överensstämmelse med gällande för fattningar, föreskrifter och lokala rutiner som gäller för 

verksamheten. 

Grundläggande krav i Hälso- och sjukvårdslagen är att landsting och kommuner ska tillhandahålla hälso- 

och sjukvård av god kvalitet som tillgodoser patientens behov/krav på säkerhet och trygghet samt att  

det ska finnas den personal som behövs för att meddela god vård. 

Socialstyrelsen låter meddela att kommuner och landsting ansvarar för att den hälso- och sjukvård 

som upphandlas från entreprenörer fyller kraven på god vård. Samma höga krav måste ställas på 

sjuksköterskans kompetens oavsett driftsform, detta gäller även vikarier. 

 

Dokumentation1  

Enligt patientdatalagen är all legitimerad personal skyldig att föra journal. 

 

Avvikelserapporter2  

Rutin för avvikelserapportering finns på MAS hemsida. 

Verksamhetschefen på vård- och omsorgsboendet ska se till at det finns lokala rutiner i 

verksamheten och de är kända för medarbetare.  

Avvikelserapporterna sammanställs i patientsäkerhetsberättelsen. Alla avvikelserapportera ska följas 

upp på vård- och omsorgsboendet för att se vilka åtgärder som ska vidtas eller om rutiner ska ses 

över. All personal på enheten ska ha möjlighet att ta del av avvikelserapporterna. 

 

Riskbedömning för nutrition, fall och trycksår 

Sjuksköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast ska medverka vid vårdplaneringsmöten. 

När en boende flyttar in till vård- och omsorgsboendet och vid förändring i hälsotillstånd ska 

riskbedömning för nutrition, fall och trycksår med ev. åtgärder göras. 
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Sjuksköterskans arbetsuppgifter 

 

Kvalificerad hälso- och sjukvård 

Sjuksköterskan ska ha god kännedom om olika sjukdomstillstånd och behandlingsmetoder. 

Sjuksköterskan måste fråga efter och inhämta kunskaper från landstinget vid sådana tillfällen när en 

boende ska flytta till det särskilda boendet och kräver speciell vård, behandling och omsorg. 

Ge en god hälso- och sjukvård och en god omvårdnad. 

Sjuksköterskan ska utföra specifika arbetsuppgifter såsom sårvård, läkemedelsdistribution per os, 

parenteralt eller på annat sätt, skötsel av KAD, tracheostomi, infartskanyler m.m. 

Vårda svårt sjuka och döende enligt palliativa vårdens hörnstenar samt stödja anhöriga och  

personal. 

 

Författningar 

Att hålla sig informerad om gällande författningar inom hälso- och sjukvårdens område. 

 

Delegering av vissa hälso- och sjukvårdsuppgifter3  

I den kommunala hälso- och sjukvården krävs ibland delegering. Vid delegering är personalen hälso- 

och sjukvårdspersonal. Verksamhetschefen ansvarar för personalens kompetens. 

 

Individuella bedömningar 

Eftersom sjuksköterskan ofta arbetar ensam utan tillgång till läkare och kollegor krävs att hon/han 

kan göra korrekta observationer och bedömningar av varje enskild boendes behov av hälso- och 

sjukvårdsinsatser. Sådana bedömningar kan inte överlåtas till personal som saknar formell 

sjuksköterskekompetens. 

 

Handledning 

Sjuksköterskan ska vara handledare för personalen i vård- och omsorgsboendet i hälso- och 

sjukvårdsarbetet. För att kunna utveckla personalen krävs att sjuksköterskan hela tiden arbetar på ett 

kunskapsutvecklande sätt så att personalens reella kunskaper successivt höjs. 

 

Uppföljningar 

Sjuksköterskan ansvarar för uppföljningar av olika slag när det gäller den medicinska delen såsom att 

delegeringar sköts och att omvårdnaden sköts enligt de individuella vårdplaneringarna som har 

överenskommits.  

Sjuksköterskan ska hålla kontakt och följa upp provsvar, röntgensvar, ordinationer tillsammans med 

den ansvariga läkaren. Sjuksköterskan är den boendes medicinska ombudsman. 
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Läkemedelshantering4 

Det är alltid sjuksköterskan som ansvarar för hela läkemedelskedjan även om överlämnandet 

har delegerats. Det ska alltid finnas en originalhandling för de läkemedel som den boende har. 

Sjuksköterskan har inte ansvar för den iordningställda APO- dosen, men hon/han 

ansvarar för att de boende får de av dosapoteket delade doserna enligt ordination och att 

signering sker enligt riktlinjer. 

 

Hjälpmedel5 

Bedömning och utprovning av hjälpmedel som förebygger trycksår t.ex. decubitusmadrasser. 

Instruera och informera vårdtagare, anhöriga och vårdpersonal angående användning 

och skötsel av hjälpmedlet. 

Skriva ut kostnadsfria hjälpmedel om hon/han har utbildning för detta 

Prova ut inkontinenshjälpmedel  

 

Kvalitetssäkring/utveckling 

Upprätthålla och utveckla sin professionella kompetens. 

 

Rutiner 

Följa de rutiner som utarbetats av MAS 

Delta i vård- och omsorgsboendets planeringsdagar, arbetsplatsmöten etc. 

Avvikelserapporter samt MTP (medicintekniska produkter) och fall ska redovisas och följas upp på 

vård- och omsorgsboendet. 

 

 

_____________________________ 

1  2008:355 Patientdatalagen 

2 SOSFS 2011:9 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 

3  SOSFS 1997:14 Delegering av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård 

4  SOSFS 2000:1 Läkemedelshantering i hälso- och sjukvården 

5 SOSFS 2001:8 Användning av medicintekniska produkter i hälso- och sjukvården 


