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JURIDIK FÖR DEN KOMMUNALA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN  

– så påverkas kommunen av satsningen på nära vård 2020 

Under dagen kommer att ges kunskap om hur regelverket för den kommunala hälso- och sjukvården ska tillämpas. En särskild 

fråga som tas upp är vad som ingår i det kommunala ansvaret och vad som åligger regionen. En annan särskild fråga är hur 

satsningen på nära vård påverkar omfattningen av exempelvis hemsjukvårdsansvaret och vad satsningen innebär för 

samverkan med regionen. En annan fråga är den interna ansvarsfördelningen inom den kommunala vården och omsorgen. 

Juridisk vägledning kommer också att ges för hantering av ett antal praktiska tillämpningsfrågor samt frågor om sekretess och 

informationsöverföring. 

Kursen riktar sig till alla som har ansvar för och arbetar med kommunal hälso- och sjukvård, förtroendevalda i den ansvariga 

nämnden som vårdgivare, verksamhetschefer, MAS och MAR, legitimerad personal, enhetschefer vård och omsorg (SoL och 

LSS), personal som utför delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter samt övriga intresserade kommunalt verksamma. 

P R O G R A M P U N K T E R  

Tillämpning av centrala bestämmelser 

– Praktisk tillämpning av centrala bestämmelser i hälso- och sjukvårdslagen, patientsäkerhetslagen och patientlagen samt 

patientdatalagen. 

– Omfattningen av det grundläggande kommunala hälso- och sjukvårdsansvaret samt hemsjukvårdsansvaret. 

– Vad är möjligt att överlåta huvudmannaskapet för genom hemsjukvårdsavtal mellan kommunen och regionen? 

– Vad innebär reglerna i kommunallagen om avtalssamverkan och hur kan de användas för en samverkan mellan kommun 

och region på hälso- och sjukvårdsområdet? 

– Skillnaderna mellan att överlåta hemsjukvårdsuppgifter genom avtal och att regionen anlitar kommunen för att utföra 

uppgifter genom avtalssamverkan. 

– Vårdgivaren, verksamhetschefen, MAS och MAR samt legitimerad och annan personal – vem ansvarar för och bestämmer 

vad? 

Närmare om det kommunala ansvaret 

– Särskilt om omfattningen av det kommunala hemsjukvårdsanvaret och avgränsningen mot regionens ansvar. 

– Särskilt om omfattningen av kommunens ansvar för habiliterande och rehabiliterande insatser samt för hjälpmedel. 

– Vad gäller vid sjukhusanknuten hemsjukvård, specialiserad hemsjukvård och primärvårdsbaserad hemsjukvård? 

– Vad gäller för särskilda grupper av patienter till exempel asylsökande och patienter i behov av psykiatriska insatser? 

– Ansvarsfördelning gentemot och samverkan med regionen i vissa kommunala verksamheter – vad gäller vid behov av 

medicinska insatser i samband med t.ex. korttidstillsyn och korttidsvistelse enligt LSS samt vid vistelse i HVB-hem eller 

stödboenden enligt socialtjänstlagen? 

Satsningen på en nära vård 

– SKL:s och statens överenskommelse om utveckling av den nära vården 2020. 
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– Vad innebär den ökade fokusen på primärvården för t.ex. kommunernas hemsjukvård och de kommunala 

korttidsboendena?   

– Vilka krav ställer satsningen på samverkan mellan region och kommun?  

– Kommer ansvarsfördelningen för t.ex. hälso- och sjukvårdsinsatser mellan region och kommun att påverkas?  

– Påverkas omfattningen av hemsjukvårdsanvaret och hemsjukvårdsavtalen av att regionernas vård blir mer 

primärvårdsbaserad? 

– Hur kan kommunerna möta och hantera omställningen mot en mer nära och primärvårdsbaserad vård?  

Några särskilda tillämpningsfrågor 

– Vilka hälso- och sjukvårdsuppgifter är möjliga att delegera från regionen till kommunal personal och vad gäller vid sådan 

delegering? 

– Egenvårdsbedömningar – praktisk tillämpning av Socialstyrelsens egenvårdsföreskrifter och styrelsens meddelandeblad 

om egenvård. 

– Beslutsoförmögna patienters ställning– vad gäller för samtycke vid kognitiv svikt och när kan undantag från samtycke 

göras enligt patientlagen? 

– Vad gäller för t.ex. anhöriga, gode män, förvaltare i relation till legitimerad och annan personal inom vården? 

– Användning av välfärdsteknik inom kommunal vård och omsorg – vad är tillåtet och vad gäller enligt IVO? 

– Särskilt om användningen av välfärdsteknik som medicinsk medicinsktekniska produkter i hälso- och sjukvården. 

– Vissa frågor som kan uppkomma i samband med utskrivning från sluten vård – hur hanteras exempelvis situationer när 

patienter som tas emot av kommunen bedöms vara varken utskrivningsklara eller hemgångsklara? 

Sekretess och informationsöverföring 

– Vad innebär hälso- och sjukvårdssekretessen enligt 25 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen? 

– Sekretessbrytande bestämmelser – när kan undantag göras från hälso- och sjukvårdssekretessen? 

– Vad innebär den så kallade inre sekretessen – när är det möjligt att föra information mellan både legitimerad och annan 

personal om enskild patient? 

– Åtkomstbehörighet till patientjournaler och social dokumentation – vem får läsa vad på t.ex. ett särskilt boende och vad 

gäller mellan hemsjukvården och hemtjänstens personal eller personliga assistenter? 

– Sammanhållen journalföring inom den kommunala hälso- och sjukvården – vad gäller juridiskt och praktiskt? 

– Vägledning från Socialstyrelsen och viktiga beslut från t.ex. Justitieombudsmannen (JO) gällande frågor om integritet och 

sekretess på hälso- och sjukvårdsområdet. 

Egna frågor, diskussion och svar 
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F Ö R E L Ä S A R E   

Jonas Reinholdsson, VD och chefsjurist KOMMUNLEX AB. 

Jonas Reinholdsson är jur.kand. och diplomerad omvärldsanalytiker med inriktning på offentlig sektor och med bred 

erfarenhet som jurist av kommunal förvaltning samt bl.a. från arbete inom individ- och familjeomsorgen (IFO) som 

socialsekreterare.  

Han har mångårig erfarenhet som biträdande domare vid förvaltningsdomstol samt som jurist vid Stockholms läns landsting 

(nu Region Stockholm). Jonas har även arbetat som förbundsjurist vid Svenska Kommunförbundet och SKL (nu SKR). Som 

förbundsjurist arbetade Jonas främst med frågor som gäller socialtjänsten. LVU och LVM samt kommunernas verksamhet 

enligt LSS.  

Jonas har medverkat i en av justitiedepartementets referensgrupper vid utarbetandet av Sveriges nationella handlingsplan 

för mänskliga rättigheter. Han har också skrivit flera publikationer inom det förvaltningsrättsliga området och är en av 

författarna till boken Kommunallagen – Kommentarer och praxis.  

Jonas Reinholdsson är specialiserad på socialtjänstlagstiftningen, LSS samt personlig assistans, hälso- och sjukvårdsrätt samt 

skollagstiftning och elevhälsa. Jonas har även med sina erfarenheter specialkunskaper i frågor som gäller ansvarsfördelning 

mellan olika huvudmän och verksamheter inom vård, skola och omsorg.  

Som chefsjurist hos Kommunlex har Jonas Reinholdsson under 18 år genomfört juridisk rådgivning samt handlednings- och 

utbildningsuppdrag för mycket stort antal kommuner. Jonas har även omfattande erfarenhet av att företräda kommuner som 

biträde och ombud i domstolsprocesser. 

 


