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Verksamhetschef enligt 4 kap 2 § hälso- och
sjukvårdslagen vid Koppargårdens vård- och
omsorgsboende

Förvaltningens förslag till beslut
Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd utser Mohammad Arghashi till
verksamhetschef enligt 4 kap. 2§ hälso- och sjukvårdslagen vid
Koppargårdens vård- och omsorgsboende.
Sammanfattning
Enligt 4 kap. 2§ hälso- och sjukvårdslagen ska det finnas en person,
verksamhetschef som ansvarar för verksamhet där det bedrivs
hälso- och sjukvård.
Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden utser Mohammad
Arghashi till verksamhetschef för hälso- och sjukvården vid
Koppargårdens vård- och omsorgsboende.
Ärendet
I 4 kap. 2§ hälso- och sjukvårdslagen framgår att i verksamhet där
det bedrivs hälso- och sjukvård ska det finnas en verksamhetschef
som ansvarar för att vården bedrivs i enlighet med hälso- och
sjukvårdslagen, patientsäkerhetslagen och patientdatalagen.
Vårdgivaren ansvarar för att verksamhetschef utses. Med vårdgivare
avses i kommunen den nämnd, det vill säga stadsdelsnämnden som
ansvarar för den verksamhet som bedrivs, till exempel äldreomsorg.
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Verksamhetschefen ansvarar för att kraven på en god vård uppfylls
genom att, bland annat samverkan och samordning med andra
fungerar bra ur ett patientperspektiv, att det finns lämpliga riktlinjer,
rutiner och instruktioner för verksamheten och att det är kända för
personalen. Dessutom ansvarar verksamhetschefen att personal har
den utbildning som behövs för att upprätthålla sin kompetens.
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Verksamhetschef för hälso- och sjukvård ska anmälas till
Inspektionen för vård och omsorgs vårdgivarregister.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts av avdelningen för äldreomsorg.
Förvaltningsgruppen behandlade ärendet den 19 maj 2022 och
pensionärsrådet den 7 juni 2022.
Förvaltningens synpunkter och förslag
Verksamheter inom kommunens särskilda boenden för äldre
omfattas av bestämmelserna i hälso- och sjukvårdslagen om
verksamhetschef för hälso- och sjukvård. Stadsdelsnämnden är
därför i egenskap av ansvarig vårdgivare skyldig att utse
verksamhetschef för den hälso- och sjukvård som bedrivs vid
kommunens särskilda boenden för äldre.
Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden utser Mohammad
Arghashi till verksamhetschef för hälso- och sjukvården vid
Koppargårdens vård- och omsorgsboende.
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