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 Uppdrag som Medicinskt Ansvarig för Rehabilitering 
(MAR)  

Inledning  
Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) kap 11:4 ska det inom kommunal verksamhet 
finnas en sjuksköterska som svarar för vissa uppgifter (medicinskt ansvarig sjuksköterska, 
MAS). Inom rehabiliteringsområdet kan en arbetsterapeut eller fysioterapeut fullgöra 
motsvarande uppgifter (medicinskt ansvarig för rehabilitering, MAR). Dessa uppdrag utgår 
från kommunens skyldighet att bedriva hälso- och sjukvård så att den uppfyller kraven på god 
vård och kraven om att kvaliteten i verksamheten systematiskt och fortlöpande utvecklas och 
säkras. Uppdragen utgår från lagstadgade uppgifter beskrivna i hälso- och 
sjukvårdsförordningen, patientsäkerhetslagen (2010:659) 3 kap. 5 och Socialstyrelsens 
föreskrifter om användning av medicintekniska produkter i hälso- och sjukvården.  

Ansvar  

Hälso- och sjukvårdsförordningen 2017:80 kap 4:6 
1. att patienterna får en säker och ändamålsenlig rehabilitering av god kvalitet inom 

kommunens ansvarsområde  
2. att patienten får den rehabilitering en läkare förordnat om 
3. att journaler förs i den omfattning som föreskrivs i patientdatalagen (2008:355)  
4. att beslut om att delegera ansvar för vårduppgifter är förenliga med patientsäkerheten 
5. att det finns ändamålsenliga och väl fungerande rutiner för 

a, att kontakt tas med läkare eller annan hälso- och sjukvårdspersonal när patientens 
tillstånd fordrar det  
b, rapportering enligt 6 kap. 4§ patientsäkerhetslagen 
c, att kontakta läkare eller annan hälso- och sjukvårdspersonal när en patients tillstånd 
fordrar det. 

Vårdgivarens anmälan om händelser Lex Maria (HSLF-FS 2017:41) 
Under förutsättning att vårdgivaren/verksamhetschef utsett MAR som ansvarig:  

 Ansvara för att anmälningsskyldigheten enligt lex Maria  
fullgörs till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt föreskriftens anvisningar.  

 

Socialstyrelsens föreskrifter om användning av MTP-produkter i hälso- och sjukvård 
(SOSFS 2008:1):  
Under förutsättning att vårdgivaren/verksamhetschef utsett MAR som ansvarig:  

 ansvara för att det finns rutiner som beskriver en säker användning och hantering av 
medicintekniska produkter, samt att ha anmälningsplikt vid olycka/tillbud  
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Kompetens  
Arbetet som medicinskt ansvarig för rehabilitering kräver förmåga till självständiga 
ställningstaganden i hälso- och sjukvårdsfrågor med inriktning rehabilitering. Detta förutsätter 
såväl lämplig utbildning som flerårig erfarenhet från verksamhetsområde med relevans för 
kommunal rehabilitering.  

Krav  
Flerårig erfarenhet som arbetsterapeut eller fysioterapeut/sjukgymnast inom verksamhetsområde 
med relevans för kommunal rehabilitering  

Meriter  

 Ledaruppdrag  
 Erfarenhet av kvalitetsarbete  
 Utvecklings-/utredningsuppdrag  
 Vidareutbildning inom områden som gagnar patientsäkerhet och kvalitetsutveckling  

 
De medicinskt ansvarigas uppgifter i kommunernas hälso- och sjukvård ställer krav på kunskaper 
om författningar och andra regler för kommunal verksamhet och om den kommunala 
organisationen. Det är viktigt att den medicinskt ansvariga ges tillfälle att inhämta sådana 
kunskaper, så att denna har erforderlig kompetens för att fullgöra sina uppgifter på ett 
tillfredsställande sätt.  

Sammanfattning  
Uppdraget som medicinskt ansvarig kan innebära att utifrån ett patientsäkerhetsperspektiv:  

 Kvalitetssäkra och kvalitetsutveckla  
 Skapa rutiner 
 Vara vårdgivarens specialistresurs  
 Vara ledarnas sakkunniga stabsresurs  

Styrdokument  
Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) 
Hälso- och sjukvårdsförordningen 2017:80  
HSLS-FS 2017:40 
HSLS-FS 2017:41 
Patientsäkerhetsförordningen (2010:1369)  
Socialstyrelsens föreskrifter om användning av medicintekniska produkter i hälso- och sjukvård 
(SOSFS 2008:1)  
Patientdatalag (2008:355)  
Patientsäkerhetslag (2010:659)  
 


