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Allmänt/regelverk 

Verksamhetschefen har alltid det yttersta medicinska lednings-
ansvaret. Det har genom åren utvecklats en praxis där verk-
samhetschef som inte är läkare har en på hälsocentralen för-
ordnad läkare titulerad MLA (medicinskt ledningsansvarig). 

I socialstyrelsens skrivning SOSFS 1997:8 anges under rubrik 
Ansvar för enskilda ledningsuppgifter: 

"Verksamhetschefen har det samlade ledningsansvaret och 
detta kan inte överlåtas till annan befattningshavare. Verksam-
hetschefen kan, och måste i vissa fall, mot bakgrund av sin 
kompetens uppdra åt annan att fullgöra enskilda ledningsupp-
gifter med stöd av 30 § HSL. Det ingår i den kompetens som 
verksamhetschefen ska ha att veta när han/hon bör och kan 
överlåta ledningsuppgifter till annan för att säkerställa hög pati-
entsäkerhet och god kvalitet av vården. 

Verksamhetschef som uppdrar åt annan att fullgöra viss led-
ningsuppgift bör tydligt ange uppdragets omfattning och even-
tuella inskränkningar i uppdragstagarens befogenheter. 

Den befattningshavare som med stöd av 30 § HSL tilldelats en 
viss ledningsuppgift bär själv ansvaret för att det med uppgiften 
förenade syftet uppnås. Verksamhetschefen har dock ansvar 
för sitt beslut att uppdra åt annan att fullgöra viss ledningsupp-
gift och ska dessutom bevaka att denna uppgift fullgörs på ett 
tillfredsställande sätt. Beslutet att uppdra åt annan att fullgöra 
viss ledningsuppgift ska återkallas av verksamhetschefen, om 
denne finner att detta strider mot patientsäkerheten eller verk-
samhetens målsättningar. Verksamhetschefens ledningsansvar 
är således ett och odelbart. 

En av verksamhetschefens ledningsuppgifter är ansvaret för att 
verksamheten tillgodoser hög patientsäkerhet och god vård. För 
denna ledningsuppgift krävs specifik sakkunskap motsvarande 
de behov som finns i den aktuella verksamheten. Vid enheter 
där medicinsk diagnos och behandling utgör det dominerande 
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innehållet i verksamheten är det lämpligt att det medicinska 
omhändertagandet av patienterna leds av en person med god 
medicinsk sakkunskap inom det område som är aktuellt. 

Saknar verksamhetschefen denna kompetens, bör ansvaret att 
leda verksamheten i denna del överlåtas på befattningshavare 
med sådan kompetens. Vid enheter där det dominerande inne-
hållet i verksamheten är av annan art är det på motsvarande 
sätt lämpligt att en person med god kompetens inom det aktu-
ella området ansvarar för patientsäkerhet och god vård." 

Uppdraget 

Varje hälsocentral/basenhet där läkararbete utförs, och där 
verksamhetschefen icke är läkare, ska tidsbegränsat förordna 
en läkare som medicinskt ledningsansvarig (MLA). Denne bör 
vara specialist i allmänmedicin och tillika fastanställd vid aktuell 
enhet. 

Normal förordnandetid är tre år med sedvanliga regler för upp-
sägning mm. Arvodering utöver grundlön är delvis beroende på 
enhetens storlek/antal anställda. Arvodets storlek utformas i 
samråd med personalspecialist och chef. 

Arbetsuppgifter 

Allmänt 

MLA ingår i ledningen för basenheten. I detta ingår förstås att 
beakta behovet av samordning och samverkan med övrig pri-
märvård, när- och länssjukvård och kommunal hälso- och sjuk-
vård. 

I samråd med verksamhetschef ska uppdraget ges en tidsram 
vilket innefattar schemalagd administrativ tid för uppdraget. Det 
ska också vara tydligt för verksamhetens personal hur ledning-
en fördelar ansvar och befogenheter. 

I uppgiften ingår att bevaka den medicinska utvecklingen och 
bidra till säkerställd allmänmedicinsk fortbildning för verksam-
heten. 

Ömsesidigt förtroende och lojalitet mellan MLA och verksam-
hetschef utgör en grund för uppdraget. 
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Specifika uppdrag 

Denna lista omfattar således de arbetsuppgifter som MLA an-
tingen utför själv - eller tillser att basenheten har en annan lä-
kare ansvarig. 

 Medicinskt ansvarig för hantering av dödsfall – kunna re-
gelverk för obduktioner 

 Ha god kännedom om patientdatalagen 
 Ha översigneringsrätt 
 Delta i och ta ansvar för introduktionen av nya läkare. 
 Ombesörja god handledning för läkare under utbildning 

(kandidater, AT- och ST-läkare) 
 Medicinskt sakkunnig – vara kontaktperson i frågor rö-

rande bland annat: 
 -  Läkemedel (exempelvis antibiotika-policy) 
 -  MHV och BHV 
 -  Riktlinjer och rutiner för diagnostik och behandling – 
tex HÖK:ar 

 Lokalt ansvarig för rutiner avseende bevakning och han-
tering av svar på laboratorievärden, röntgen, andra re-
misser 

 Lokalt Lex Maria-ansvar 
 Att vara hälsocentralens kontaktläkare i smittskyddsfrå-

gor 
 Delegation av medicinska arbetsuppgifter till annan per-

sonal 
 Kontaktperson gentemot Försäkringskassan och Arbets-

förmedling vad gäller försäkringsmedicinska frågor. 

 


