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Obs.
• Följande bilder visar nivån av verksamhetsenheter i
organisationen.
• Mallen visar inte ännu hela strukturen av närmaste chefer.
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Chefsläkaren är en ledande
tjänsteinnehavare för hälso- och sjukvård
samt medicinsk vård (hälso- och
sjukvårdslagen 57§)
Professionell ledning och utveckling av
uppgifter inom såväl hälso- och sjukvården
som den medicinska sektorn i
välfärdsområdet samt samarbete med
specialsjukvården.
Chefsläkaren verkar som medicinsk expert
inom välfärdsområdet och har ansvaret för
att tjänsterna för hälso- och sjukvård
verkställs enhetligt och lagenligt inom
välfärdsområdet.

Vårdarbetsdirektör

Socialarbetsdirektör

•

Socialarbetsdirektören är ledande
tjänsteinnehavare för socialarbetet inom
välfärdsområdet.

•

Vårdarbetsdirektören är ledande
tjänsteinnehavare för vårdarbetet inom
välfärdsområdet.

•

•
Professionell ledning och utveckling av
uppgifterna inom vårdarbetet i Östra Nylands
välfärdsområde.

Professionell ledning och utveckling av
uppgifter under socialvårdslagen (SvL 1301/
2014), i Östra Nylands välfärdsområde.

•

Vårdarbetsdirektören verkar som vårdexpert •
och har ansvaret för att tjänsterna verkställs
enhetligt och lagenligt inom välfärdsområdet.

Direktören för socialarbetet verkar som
områdets expert i socialvårdsarbete och har
ansvaret för att tjänsterna verkställs enhetligt
och lagenligt inom välfärdsområdet.

