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Kvalitet 

 

Systematiskt kvalitetsarbete 

 

Ledningssystem för kvalitet 

 

Ackreditering 



Bakgrund 

 2001 ackrediterades Avdelningen för sjukhusfysik 

 Nya föreskrifter från Socialstyrelsen (1996), SSI (2000) 
och Läkemedelsverket (1999) 

 Gemensamt för alla:  

 krav på organisation  

 krav på kompetens 

 kvalitetssystem 

 egenkontroll  

 avvikelserapportering 

SSI FS 2000:1-4 

SOS FS 1996:24 

LV FS 1999:4 



 Kraven idag 

 SOS FS 2011:9 Ledningssystem för systematiskt 
kvalitetsarbete 

 I förslagen till SSM:s nya författningar finns tydligare 
krav 

 I utbildningsboken för blivande nuklearmedicinska 
specialister (kap 4.3) står det: 

 ”Den specialistkompetenta läkaren ska ha kunskap om och 
kompetens i evidensbaserat förbättrings- och kvalitetsarbete.” 





Metoder 

 Metoder som är validerade 

 Digitala och följer en mall 

 Metodgrupper 

 

Trygghet hos läkare 

 Jämnare undersökningskvalitet 

Enkelt att läsa, hitta info 

‾ Kan ta lång tid att få igenom förändringar  

 

 



Dokumenthanteringssystem 

 Kommersiell mjukvara - Centuri  

 Kopplingsbegrepp samlar liknande 
dokument 

 Endast en publicerad version 

 Först när det är publicerat i centuri som 
en förändring börjar gälla. 

 

Ordning och reda bland dokument 

 Smidigt vid upplärning av nyanställda 

‾ Kräver underhåll av dokumenten. 

 

 



Avvikelsehantering 

 



Beskrivning 

av händelse 

Åtgärd,  

uppföljning 

och 

rapportering 



Avvikelsehantering 

 

Avdelningens papperssystem – 
”KVAS” 

Sjukhusets digitala system – 
”HändelseVis” 

Extern rapportering – 

SSM, Läkemedelsverket, Lex Maria 



Intern och extern revision 

 Regelbunden granskning 

 Olika fokusområden 

 Jobbar vi enligt vårt kvalitetsledningssystem? 

 Följer vi våra metoder? Är metoderna uppdaterade? 
Är metoden lämplig? Behörig personal? 

 Resulterar i förbättringsförslag och avvikelser 

 

//dfs.gaia.sll.se/gem$/Kar/BOF Huddinge/Sektionsgemensamt/KVG/Ledningens genomgång/2016/Kvalitetsledningssystemet.pptx


Efter 16 år som ackrediterade, en 
summering 

 Systematiskt kvalitetsarbete är ett verktyg för att förbättra 
verksamheten!  
 

 Största utmaningarna:  
 Få alla att förstå helheten kring kvalitetsarbete. 
 Att utveckling och kreativitet kan hämmas på grund av för 

krångligt flöde. 
 

 Största fördelarna: 
Bra grund av ordning och reda att stå på.  
 Ett fungerande avvikelsesystem med återkoppling. Högre 

patientsäkerhet. 
 

 Ackreditering inget krav för att jobba kvalitetssäkert men… 
 

 
 

 
 



Tack för oss! 

Annie Bjäreback (annie.bjareback@sll.se) och Ulrika Dahlén (ulrika.dahlen@sll.se) 


