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Sammanställning över de viktigaste lagar, föreskrifter och rutiner 

inom hälso- och sjukvårdens område som är aktuella för enheter/ 

verksamheter godkända för kundval – 1 januari 2011. 
 

Antagna riktlinjer och rutiner m m inom omvårdnadsförvaltningen gäller även för 

verksamheter som utför insatser på uppdrag av eller via avtal med omvårdnads-

förvaltningen. Detta gäller t ex de företag som utför insatser inom kundvalssyste-

met, bedriver verksamhet på entreprenad eller annat avtal med förvaltningen.  

 

De i denna sammanställning upptagna dokumenten berör de flesta av dessa vård-

utföraren helt eller delvis/i tillämpliga delar. En del är av karaktären ”för känne-

dom” för att förstå t ex sjuksköterskans, arbetsterapeuten eller sjukgymnastens 

agerande i vissa situationer. 

 

Dokumenten uppdateras fortlöpande och nya handlingar inom vårdområdet till-

kommer kontinuerligt, både i den regionala samverkan och i Vårdsamverkan Ska-

raborg samt i det interna arbetet inom omvårdnadsförvaltningen. Vårdutförarna 

kommer på olika sätt att bli delaktiga i uppföljning av gällande rutiner. 

 

Till samverkansparter i Västra Götalandsregionen och Vårdsamverkan Skaraborg 

samt Västsvenska kommunförbundens samorganisation (VästKom) finns länkar 

till aktuella dokument. Omvårdnadsförvaltningens dokument finns som separata 

pdf-filer på hemsidan. 

 

Ny lagstiftning eller nya föreskrifter ger också behov av förändrade eller nya ruti-

ner. Den 1 januari 2011 träder den nya patientsäkerhetslagen i kraft. Under hösten 

beslutas i den regionala samverkan om nya riktlinjer för egenvård. Utifrån pati-

entdatalagen pågår också arbete med att kvalitetssäkra inloggningar i verksam-

hetssystemen (t ex patientjournaler och system för samordnad vårdplanering). 

 

För närvarande håller nya dokument på att tas fram för t ex omvårdnadsansvarig 

sjuksköterska, riktlinjer för medicintekniska produkter, vård i livets slut och 

olämpligheten att inneha skjutvapen. Under 2011 kommer förvaltningen att anslu-

tas till det nationella kvalitetsregistret Senior Alert. Framtagande av underlag till 

registret kommer att beröra utförarna i sitt samspel med t ex sjuksköterskorna. 

 

Hälso- och sjukvårdsavtalet mellan kommunerna och Västra Götalandsregionen är 

uppsagt från den 1 april 2011. Gällande avtal är prolongerat att gälla under 2011 

eller till dess att nytt avtal träder i kraft. 
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Aktuella dokument  –  1 januari 2011. 
 

1. Hälso- och sjukvård - övergripande lagar, avtal o dyl 
 

- Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) 

- Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) 

- Socialstyrelsens föreskrifter om ledningssystem för kvalitet och patient-

säkerhet 2005: 12 

- Socialstyrelsens föreskrifter om egenvård 2009:6 

- regional överenskommelse mellan kommunerna och VGR om tillämp-

ning av föreskriften om egenvård – (beslutsprocess pågår) 

- regional samverkan: avtal om ansvaret för hälso- och sjukvården (gräns 

dragning mellan huvudmännen)  - www.vastkom.se 

     - lokal samverkan: Vårdsamverkan Skaraborg (t ex om policyfrågor, vård - 

       program, utbildningar)  – www.vardsamverkanskaraborg.se 

 

2. Vårdprogram 

 

Vårdprogram i Vårdsamverkan Skaraborg: 

www.vardsamverkanskaraborg.se   (via rubrikerna vårdpolicy och organi-

satoriska vårdprogram). 

 

Vårdprogram - Omvårdnadsförvaltningen:  

a. om nutrition: 

  - Mat och dryck samt måltidsmiljö 

b. om fallprevention (revidering pågår, klart under våren 2011): 

  - Förebyggande av fall och fallskador 

c. om inkontinensvård: 

  - Riktlinjer för vård vid inkontinens  

    samt i samverkan med Inkontinenscentrum  - www.vgregion.se/CLP.                      

  - Vårdprogram för blås- och tarmfunktionsproblem  

  - Riktlinjer om basal utredning och behandling av blås- och tarmfunk- 

    tionsproblem 

  - Handbok för förskrivning av inkontinenshjälpmedel      

 

3. Vårdriktlinjer - Vårdhandboken med lokala anvisningar 

 

Omvårdnadsförvaltningens riktlinje 

- om vårdhandboken 

 

Vårdsamverkan Skaraborg: 

- lokala anvisningar  -  www.vardsamverkanskaraborg.se  (via rubrikerna 

vårdpolicy- metodkommitté - lokala anvisningar) 

 

Omvårdnadsförvaltningens lokala anvisningar till Vårdhandboken:  

 a. hantering av farligtavfall  

http://www.vastkom.se/
http://www.vardsamverkanskaraborg.se/
http://www.vardsamverkanskaraborg.se/
http://www.vgregion.se/CLP
http://www.vardsamverkanskaraborg.se/
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 b. omhändertagande av patient med mag-tarminfektion  

 

4. Vårdhygien 
 

Socialstyrelsens föreskrifter om basal hygien 2007:19  

Socialstyrelsens föreskrifter om smittförande avfall 2005:26 

 

Omvårdnadsförvaltningen rutiner: 

a. vårdhygieniska rutiner 

 

5. Delegering 
 

Socialstyrelsens föreskrifter 1997:14 

 

Omvårdnadsförvaltningens rutiner: 

a. hälso- och sjukvårdsuppgifter 

b. rutin för delegeringsprocessen av hälso- och sjukvårdsuppgifter 

c. rutin för delegering vid läkemedelshantering  

 

6. Risk- och avvikelsehantering 
 

Socialstyrelsens föreskrifter 2005:28  

 

Omvårdnadsförvaltningens rutiner: 

a. rutin för avvikelsehantering inom hälso- och sjukvård  

b. blankett för avvikelserapport 

c. anvisningar till avvikelserapport 

 

7. Dokumentation 
 

- Patientdatalagen (SFS 2008:355) 

- Socialstyrelsens föreskrifter 2008:14 

 

Omvårdnadsförvaltningens rutiner: 

a. rutin för dokumentation i patientjournal 

 

8. Läkemedelshantering 
 

Socialstyrelsens föreskrifter 2000:1/2001:17 

 

Omvårdnadsförvaltningens rutiner: 

a. lokal instruktion  

b. rutin om cytostatikahantering 

 

9. Medicintekniska produkter 

 

- Lagen om medicintekniska produkter (SFS 1993:584) 

- Socialstyrelsens föreskrifter 2008:1 
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- Samverkan inom Västra Götaland 

a. handbok för förskrivning av hjälpmedel - www.vastkom.se 

 

- Omvårdnadsförvaltningens rutiner: 

a. riktlinje (under utarbetande våren 2011) 

b. rutin för ordination och förskrivning av bälten, selar eller annan fixe- 

    ringsanordning 

c. rutin för ordination och förskrivning av sänggrind 

d. rutin för förskrivning och användande av lyftar och lyftselar 

 

10. Vård- och omsorgsplanering 
 

- Socialstyrelsens föreskrift om samordnad vårdplanering (2005:27)  

 

- Vårdsamverkan Skaraborg ( www.vardsamverkanskaraborg.se  via  

vårdplanering-dokumentbibliotek) 

a. samordnad vårdplanering (SVPL-KLARA)  

 

- Omvårdnadsförvaltningens rutiner: 

a. rutin för gemensam vård- och omsorgsplanering i äldreomsorgsavdel-

ningen  

b. rutin för beställning av ordinerad hälso- och sjukvårdsåtgärd 

c. beställning från kommunrehab till verkställande enhet 

d. beställning från sjuksköterskeenhet till verkställande enhet  

 

11. Tandvård 
 

- Särskilt tandvårdsstöd med munhälsobedömning  –  

  http://vgr.se/sv/Vastra-Gotalandsregionen/Tandvardsenheten/Regionens-

tandvardsstod/For-intygsutfardare/  

 

            - Omvårdnadsförvaltningens rutin: 

             a. PM om munhälsobedömning och nödvändig tandvård 

 

12. Vård i livets slut 

  

- Socialstyrelsens föreskrifter om kriterier för att bestämma människans 

död 2005:10 

 

- Vårdsamverkan Skaraborg – www.vardsamverkanskaraborg.se  

a. organisatoriskt vårdprogram  

b. lokal anvisning/rutin vid omhändertagande av svårt sjuka och döda vid  

    olika religiös och etnisk bakgrund 

 

- Omvårdnadsförvaltningens rutiner: 

a. vårdriktlinjer (under utarbetande våren 2011) 

b. rutin för åtgärder för väntade och oväntade dödsfall i och utanför hem-

http://www.vastkom.se/
http://www.vardsamverkanskaraborg.se/
http://vgr.se/sv/Vastra-Gotalandsregionen/Tandvardsenheten/Regionens-tandvardsstod/For-intygsutfardare/
http://vgr.se/sv/Vastra-Gotalandsregionen/Tandvardsenheten/Regionens-tandvardsstod/For-intygsutfardare/
http://www.vardsamverkanskaraborg.se/
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met (revideras under våren 2011) 

 

13. Ansvar 
 

- Socialstyrelsens allmänna råd om medicinskt ansvarig sjuksköterska 

1997:10   

- Patientsäkerhetsförordningen (2010:1369) 

- Socialstyrelsens allmänna råd om verksamhetschef (enl 29 § HSL) 

1997:8  

 

 

 

OMVÅRDNADSFÖRVALTNINGEN 

 

 

 

Markku Nikula 

Medicinskt ansvarig 

sjuksköterska 


