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Förordnande av verksamhetschef för den medicinska och psykologiska 
delen av elevhälsan 
 
Sammanfattning 
Där det bedrivs hälso- och sjukvårdverksamhet ska det finnas någon som svarar för 
verksamheten (verksamhetschef), enligt Hälso- och sjukvårdslagen 4 kap 2 §. Vårdgivaren 
ska utse en verksamhetschef som har det samlade ledningsansvaret för verksamheten. För 
att lagstiftningens krav på hög patientsäkerhet och god kvalitet i vården ska tillgodoses ska 
nämnden som vårdgivare genom verksamhetschefen bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete 
som innehåller riskanalys, egenkontroll, utredning av avvikelser, förbättrade åtgärder i 
verksamheten, förbättring av processer och rutiner (5 kap SOSFS 2011:9). I 
ledningsansvaret ingår även att se till att berörd personal medverkar i kvalitetsarbetet (6 kap 
SOSFS 2011:9) samt att del en sammanhållen kvalitetsberättelse, dels en 
patientsäkerhetsberättelse upprättas årligen.  
 
Uppdraget som verksamhetschef är personligt och det är den nämnd som har 
vårdgivaransvar som ska förordna verksamhetschef. En verksamhetschef måste ha de 
egenskaper och den kompetens som krävs för att denne ska kunna leda verksamheten och 
tillgodose kravet på högsta möjliga patientsäkerhet inom verksamheten. Detta innebär bl a 
att verksamhetschefen måste ha organisations- och struktureringsförmåga, förmåga att 
kunna fatta beslut och kunna uppdra åt annan att fullgöra de medicinska ledningsuppgifter 
som verksamhetschefen själv inte har sakkompetens för.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Förordnande av verksamhetschef för den medicinska och psykologiska 
delen av elevhälsan daterad 2017-08-16.  
 
Förslag till beslut 
1. Erik Bjurström, utses till verksamhetschef förd en medicinska delen av elevhälsan för 

den del som omfattar Bildningsnämndens vårdgivaransvar i Herrljunga kommun. 
2. Erik Bjurström, utses till verksamhetschef för den psykologiska delen av elevhälsan för 

den del som omfattar Bildningsnämndens vårdgivaransvar i Herrljunga kommun.  
3. Förordnande enligt punkt 1 och 2 gäller tills vidare.  
4. Anmälan av verksamhetschef enligt punkt 1-3 ovan sker till Inspektionen för vård och 

omsorg, IVO enligt 2 kap 1 § Patientsäkerhetslagen och 2 kap 1 § 
Patientsäkerhetsförordningen.  
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Bakgrund 
I 2 kap 25 § första stycket Skollagen (2010:800) regleras att för eleverna i förskoleklass, 
grundskola, grundsärskola, sameskola, specialskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola 
ska det finnas elevhälsa. Elevhälsan ska omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala 
och specialpedagogiska insatser. Elevhälsan syftar främst till att verka förebyggande och 
hälsofrämjande och ska ge stöd i elevernas utveckling mot utbildningens mål.  
 
Den medicinska och psykologiska delen av elevhälsan är i juridisk bemärkelse och med 
avseende på ansvarsfrågor hälso- och sjukvård. En verksamhet som ska hänföras till hälso- 
och sjukvård ska följa de författningar som styr hälso- och sjukvården t ex hälso- och 
sjukvårdslagen HSL (2017:30), patientsäkerhetslagen (2010:659), patientdatalagen 
(2008:355), patientlagen (2014:821) med tillhörande förordningar samt Socialstyrelsens 
föreskrifter. Tillsynsmyndighet för hälso- och sjukvårdsfrågor är Inspektionen för vård och 
omsorg, IVO. Ansvarig för hälso- och sjukvård som bedrivs inom ramen för elevhälsan är 
en kommun eller enskild skolhuvudman. I Herrljunga kommun är Bildningsnämnden 
ansvarig för skolverksamheten och också ansvarig för den hälso- och sjukvård inom 
elevhälsan som stadgas i skollag och övriga författningar. Det vårdgivande ansvar som 
uppbärs av Bildningsnämnden i Herrljunga kommun är reglerat i nämndens reglemente 
som en följd av verksamhetsansvaret för det offentliga skolväsendet.  
 
I Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd ”Ledningssystem för systematiskt 
kvalitetsarbete” (SOSFS 2011:9) anges i 3 kap 1-3 §§ att vårdgivaren ska se till att det finns 
ett ledningssystem för verksamheten. Vårdgivaren ska med stöd av ledningssystemet 
planera, leda, kontrollera, följa upp, utvärdera och förbättra verksamheten. Vidare ska 
vårdgivaren ange hur uppgifterna som ingår i arbetet med kvalitetssäkring av verksamheten 
fördelas i den egna organisationen.  
 
Enligt 4 kap 2 § Hälso- och sjukvårdslagen skall det finnas någon som ansvarar för 
verksamheten (verksamhetschef). Vårdgivaren ska utse en verksamhetschef som har det 
samlade ledningsansvaret för verksamheten. För att lagstiftningens krav på hög 
patientsäkerhet och god kvalitet i vården ska tillgodoses ska nämnden som vårdgivare 
genom verksamhetschefen bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete som innehåller 
riskanalys, egenkontroll, utredning av avvikelser, förbättrade åtgärder i verksamheten, 
förbättring av processer och rutiner (5 kap SOSFS 2011:9). I ledningsansvaret ingår även 
att se till att berörd personal medverkar i kvalitetsarbetet (6 kap SOSFS 2011:9) samt att del 
en sammanhållen kvalitetsberättelse, dels en patientsäkerhetsberättelse upprättas årligen.  
 
Uppdraget som verksamhetschef är personligt och det är den nämnd som har 
vårdgivaransvar som ska förordna verksamhetschef. En verksamhetschef måste ha de 
egenskaper och den kompetens som krävs för att denne ska kunna leda verksamheten och 
tillgodose kravet på högsta möjliga patientsäkerhet inom verksamheten. Detta innebär bl a 
att verksamhetschefen måste ha organisations- och struktureringsförmåga, förmåga att 
kunna fatta beslut och kunna uppdra åt annan att fullgöra de medicinska ledningsuppgifter 
som verksamhetschefen själv inte har sakkompetens för.  
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Verksamhetschefen ansvarar för: 
• att det finns ett ändamålsenligt kvalitetssystem för att fortlöpande styra, följa upp, 

utveckla och dokumentera kvaliteten i verksamheten för att nå kvalitetsmålen och 
främja kostnadseffektivitet, 

• den löpande verksamheten inom sitt område, 
• se till att det medicinska omhändertagandet av patienten tillgodoser kraven på hög 

säkerhet och god vård, 
• att tillse att samverkan och samordning med andra enheter fungerar på ett för 

patienten tillfredsställande sätt,  
• att det finns de direktiv och instruktioner som verksamheten kräver,  
• att personalens kompetens upprätthålls genom adekvata vidareutbildningsinsatser.  

 
    
           Verksamhetschefen har det samlade ledningsansvaret och detta kan inte överlåtas till annan  
          Befattningshavare. Verksamhetschefen kan, och måste i vissa fall, mot bakgrund av sin  
           kompetens uppdra åt annan att fullgöra enskilda ledningsuppgifter. Det ingår i den   
          kompetens som verksamhetschefen ska ha att veta när denne bör och kan överlåta   
          ledningsuppgifter till annan för att säkerställa hög patientsäkerhet och kvalitet i vården.  
 
         Verksamhetschef som uppdrar åt annan att fullgöra viss ledningsuppgift ska tydligt ange  
         uppdragets omfattning och eventuella inskränkningar i uppdragstagarens befogenheter.  
         Verksamhetschefen ansvarar för att redovisa verksamhetens resultat för Bildningsnämnden i  
         Herrljunga kommun.  

 
 

 
         Bodil Jivegård 
         Bildningschef 
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