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Behandlingsbegränsningar inom kommunal hälso– och sjukvård i 
Lomma kommun 
 

Bakgrund 
Under Coronapandemins början i mars 2020 inleddes ett intensivt nationellt arbete inom hälso- 
och sjukvården i syfte att minska smittspridningen och antalet patienter i behov av 
slutenvårdens insatser. Inom Region Skåne och Lomma kommun påbörjades också ett arbete 
med att ställa om till en så effektiv vård och omsorg som möjligt, med målet att klara pandemins 
utmaningar. 
 
Som en del i Region Skånes arbete fattade verksamhetschefen för en privat vårdcentral inom 
Region Skånes vårdutbud ett beslut om behandlingsbegränsningar för vissa brukare i 
kommunen. Beslutet fattades enligt verksamhetschefen utifrån direktiv från Region Skåne och 
omfattade vissa av brukarna inom hemsjukvården samt brukare på särskilda boenden. Ett 
beslut om behandlingsbegränsningar innebär att vård inte ska ges till brukare med livshotande 
tillstånd om vården leder till mer skada än nytta. I samband med ett sådant beslut ska varje 
enskilt fall dokumenteras noggrant och ske i samråd med brukaren.  
 
Under pandemin har samråd dock inte skett i erforderlig omfattning med brukare som omfattats 
av behandlingsbegränsningar i Lomma kommun. Ansvar för beslut och information om   
behandlingsbegränsningar ligger alltid inom läkaransvaret. 

 
Närmare om ansvarsfördelningen mellan region och kommun vid beslut om 
behandlingsbegränsningar 
Beslut om behandlingsbegränsningar och information till brukaren kring beslutet ligger alltid 
inom regionens läkares ansvarsområde. Detta innebär att legitimerade sjuksköterskor inom den 
kommunala hälso- och sjukvården är skyldiga att verkställa läkarnas beslut och ordinationer, 
oaktat deras egen uppfattning i det enskilda fallet. Den kommunala hälso- och sjukvårdens 
personals ansvar är att följa läkarens medicinska ordinationer och tillse att dessa blir korrekt 
genomförda. Sjuksköterskan ansvarar inte för informationen till brukaren i samband med 
behandlingsbegräsningar.  
 

 
Individens rätt till information och påverkan vid behandlingsbegränsningar 
Vid beslut om behandlingsbegränsningar ska individen, i de fall det är möjligt, informeras och 
vara med i planeringen avseende sin vård. Detta regleras i Hälso-och sjukvårdslagen men 
också i ett avtal avseende ansvarsfördelning inom hälso- och sjukvård  mellan Region Skåne 
och Lomma. I punkt 2.2 i avtalet anges till exempel att den gemensamma värdegrunden för 
samarbetet bland annat är att arbeta med individfokus och att skapa personcentrerade 
samarbetslösningar, se närmarehttps://vardgivare.skane.se/siteassets/4.-uppdrag-och-
avtal/kommunsamverkan/samverkansavtal/avtal-om-ansvarsfordelning-och-utveckling-
avseende-halso-och-sjukvarden-i-skane.pdf. 
 
Ett beslut om behandlingsbegränsningar kan dokumenteras i en SIP, det vill säga en 
samordnad individuell plan. Arbetssättet kring SIP är lagstadgat och regleras i både 
socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen. En SIP ska utgå från individens behov och 
situation, och för att starta en SIP krävs alltid samtycke från den som planen berör. Individen 
ska till exempel få möjlighet att aktivt vara med i planeringen och påverka vilka aktörer som ska 
delta.  
 
Med hänsyn till regleringen i avtalet mellan regionen och kommunen samt till den lag som finns 
avseende SIP bör berörda brukare ha informerats i samband med att beslut om 
behandlingsbegränsningar fattats av regionens läkare. 
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Sjuksköterskornas synpunkter angående arbetssättet under pandemin  
De synpunkter som framkommit i intervjuer med socialchefen i Lomma kommun, chefen för de 
legitimerade sjuksköterskorna inom kommunen samt sjuksköterskorna själva visar att samtliga 
intervjuade yrkeskategorier inte har känt sig bekväma med läkarnas medicinska bedömningar 
kring behandlingsbegränsningar. Sjuksköterskorna har bland annat uppmärksammat stora 
brister i informationen till de berörda brukarna och deras närstående angående besluten vilket 
skapat etiska svårigheter. Sjuksköterskorna har i kontinuerlig dialog med läkaren framhållit 
behovet av information till brukare och närstående kring behandlingsbegräsningar samt behovet 
av tydlighet i den medicinska bedömningen. 
 
I april skrev sjuksköterskorna ett dokument angående detta till kommunens dåvarande  MAS 
(medicinskt ansvarig sjuksköterska) för vidare anmälan till vårdcentralen inom Region Skåne. 
MAS har ansvar för patientsäkerheten och kvaliteten i den kommunal hälso-och sjukvården. I 
MAS uppdraget ingick att vidarerapportera  sjuksköterskorna dokument. Rapporteringen av 
dokumentet gick dock av misstag aldrig vidare till regionen och följdes heller aldrig upp.  
 
I samband med Corona pandemin startades klustermöten för krissamverkan mellan Region 
Skåne och Lomma kommun. Vid klustermötet med regionen den 20/4 2020 rapporterade  
socialchefen i Lomma kommun att denne mottagit samtal av närstående som undrat över hur 
delar av SIP-arbetet genomförts. Av minnesanteckningar från mötet framgår bland annat att 
socialchefen påpekat att det är ”viktigt att den medicinska plan som vi gör förankras hos både 
patienterna och anhöriga”. Varken under eller efter mötet vidtogs dock några åtgärder avseende 
den information som framkom angående de anhörigas oro och behovet av att förankra planen 
hos brukarna.   
Enligt intervju med socialchefen är vårdcentralens hantering av den bristande tillämpningen  av 
behandlingsbegränsningar ännu ej åtgärdad och arbetet med detta pågår.   
Den fortsatta hanteringen från kommunens sida kommer att ske genom kommunikation till 
Praktikertjänst, vårdcentral samt IVO. 
 
Kommunen har dock ett ansvar att, då brister identifieras, tillse att rapportering om avvikelser 
sker till Regionen. I denna del har kommunen brustit i och med att det skrivna dokumentet som 
lämnades till dåvarande MAS aldrig nådde regionen. Kommunens dåvarande MAS skulle också 
ha kunnat använt sig av möjligheten att kontakta IVO för vägledning på en övergripande och 
principiell nivå då sjuksköterskorna känt sig obekväma med hur beslut om 
behandlingsbegräsningar fattats och bristen på information till brukaren. Däremot fanns inget 
enskilt patientärende att anmäla. 
 
Positivt är att redan idag har sjuksköterskorna, dess chef samt medicinskt ansvarig 
sjuksköterska kontinuerliga möten för att säkerställa rutiner och patientsäkerhetsfrågor. 
Kommunen har varit öppen och transparent kring händelsen kring behandlingsbegränsningar 
och behovet av information till brukaren. En förbättringsåtgärd skulle kunna vara att kommunen  
tillsammans med Region Skåne upprättar en samverkansprocess utifrån avtalet avseende 
ansvarsfördelning och samverkan.  

 
 

Sammanfattningsvis  
 

- Vårdgivaransvaret i kommunal hälso- och sjukvård sträcker sig endast till 
sjuksköterskenivå, medan den medicinska bedömningen och beslut om 
behandlingsbegränsningar samt att erforderlig information ges till brukarna alltid är ett 
läkaransvar och åligger Region Skåne. Legitimerade sjuksköterskor inom den 
kommunala hälso- och sjukvården är skyldiga att verkställa läkarnas beslut och 
ordinationer, oaktat deras egna uppfattningar i det enskilda fallet. 
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- Med anledning av de brister som uppdagats borde kommunen ha avvikelserapporterat 
till regionens vårdcentral samt följt upp att avvikelsen inkom till vårdcentralen. 

- Framåt bör kommunen använda sig av möjligheten att vända sig till IVO för råd och 
vägledning. 

- Enligt intervju med socialchefen är vårdcentralens hantering av den bristande 
tillämpningen  av behandlingsbegränsningar ännu ej åtgärdad och arbetet med detta 
pågår.   
 

 
Källor 
 

- Avtal mellan Region Skåne och Lomma kommun; 
https://vardgivare.skane.se/siteassets/4.-uppdrag-och-
avtal/kommunsamverkan/samverkansavtal/avtal-om-ansvarsfordelning-och-utveckling-
avseende-halso-och-sjukvarden-i-skane.pdf. 

- Hälso- och sjukvårdslagen samt patientsäkerhetslagen. 
- Minnesanteckningar från klustermöte mellan Region Skåne och Lomma kommun 20/4 

2020. 
- Minnesanteckningar från veckorond mellan kommunens sjuksköterskor och ansvarig 

läkare april 2020 
- Intervjuer har genomförts den 18/12 2020 samt 21/12 2020 med socialchefen i Lomma 

kommun, chefen för hälso- och sjukvård samt ett antal verksamma sjuksköterskor. 
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