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1 Inledning
Enligt 1§ ska föreskriften1 tillämpas på den patientinriktade vården inom sådana
verksamheter som omfattas av hälso- och sjukvårdslagen (HSL)2. Det gäller också för
vårdgivare som anlitar verksamhet enligt 6§.2 kap lagen om yrkesverksamhet på hälsooch sjukvårdens område3. Föreskriften ska även tillämpas vid medicintekniska produkter
som är avsedda för behandling av en patient inom hälso- och sjukvården4.

Kungsholmens stadsdelsförvaltning ska utefter denna föreskrift erbjuda en god hälso- och
sjukvård med god hygienisk standard på lika villkor till alla som bor i ett vård- och
omsorgsboende som verkställs av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal
(sjuksköterska, sjukgymnast och arbetsterapeut). Förutom en god hälso- och sjukvård ska
stadsdelsförvaltningen erbjuda habilitering, rehabilitering samt tillgodose behovet av
hjälpmedel. Landstinget ansvarar för de läkarinsatser som behövs i kommunernas
särskilda boendeenheter och dagverksamheter.

2 Organisation
Syftet med kvalitetssystem är att skapa en grundläggande ordning och reda i
verksamheten.
För att kontinuerligt och långsiktigt utveckla och säkerställa vårdens kvalitet ska
vårdgivarna inrätta ett ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet.5
Det systematiska kvalitetsarbetet ska:
1. Syfta till att förebygga vårdskador.
2. Utgå från syftet med verksamheten, identifierade och prioriterade vårdbehov samt
vårdprocesserna.
3. Vara anpassat till verksamhetens inriktning, storlek och omfattning.
4. Utgå ifrån mätbara mål, dokumenteras och kontinuerligt följas upp, och
5. Vara väl förankrat bland alla medarbetare i organisationen.
Inom kommunens hälso- och sjukvård ska det enligt HSL 24 § finnas en Medicinskt
Ansvarig Sjuksköterska (MAS) som ansvarar för att sjukvården håller en god kvalitet och

1

Socialstyrelsens (SOSFS 2005:12) föreskrifter om ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet
i hälso- och sjukvården.
2
Hälso- och sjukvårdslag (1982:763), HSL.
3
Lag (1998:53) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område, LYHS.
4
Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2001:12) om användning och
egentillverkning av medicintekniska produkter i hälso- och sjukvård,
5
SOSFS 2005:12, 4§.
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att patienten möts och omhändertas på rätt sätt. MAS är enligt författningen direkt
underställd nämnden.
Det ska även finnas en verksamhetschef för HSL 29§. Dessa båda tjänster kan
kombineras. Om så inte är fallet ska det tydligt framgå av respektive tjänsts
ansvarsområde.
MAS arbetsuppgifter finns specificerat i Socialstyrelsens allmänna råd om Medicinskt
Ansvarig Sjuksköterska i kommunernas hälso- och sjukvård6. Verksamhetschefens
arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård finns specificerat i Socialstyrelsens allmänna
råd om verksamhetschef inom hälso- och sjukvård7.

Kungsholmens stadsdelsförvaltning har en MAS med ansvar mot äldreomsorgen samt
psykiskt och fysiskt funktionshindrade. Dessutom finns en verksamhetschef för hälso- och
sjukvård inom äldre och funktionshindrade som även är chef för äldre och
funktionshindrade och en verksamhetschef för hälso- och sjukvård inom individ och
familjeomsorg som ansvarar för gruppboendet för psykiatri.
MAS är organisatoriskt underställd chefen för äldre och funktionshindrade.
Förvaltningens sjuksköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster är direkt underställd
enhetschefen för Fridhemmets vård- och omsorgsboende.
Enligt avtal är MAS även MAS i de verksamheter som är utlagda på entreprenad.
Entreprenörerna ska ha en verksamhetschef. Entreprenörernas sjuksköterskor,
arbetsterapeuter och sjukgymnaster är direkt underställd entreprenörens chef.

3 Ansvar
3.1 Stockholms stads äldreomsorgsplan 2006 – 2010
I stadens äldreomsorgsplan för år 2006-2010 som håller på att revideras, har staden satt
målet att äldre i Stockholm stad ska ges förutsättningar att leva under goda och trygga
levnadsförhållanden. Det ska finnas vård- och omsorgsboende med speciella inriktningar
som tillgodoser de äldres olika behov. Staden har ett hälso- och sjukvårdsansvar upp till
och med sjuksköterske-, arbetsterapeut- och sjukgymnastnivå inom de särskilda
boendeformerna, dagverksamheterna och korttidsvården. I hälso- och sjukvårdsansvaret
ingår även rehabiliteringsinsatser. Anställda i äldreomsorgen ska ha hög kompetens som
svarar mot de krav som verksamheten ställer. Den kommunala äldreomsorgen ska
samarbeta med landstingets hälso- och sjukvård med fokus på den enskildes behov

6

Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 1997:10) om medicinskt ansvarig sjuksköterska i
kommunernas hälso- och sjukvård.
7
Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 1997:8) om verksamhetschef inom hälso- och sjukvård.
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3.2 Kungsholmens verksamhetsplan 2007

Nämndens mål för verksamheten
 En hög kvalitet i äldreomsorgen ska bevaras och fortsätta att utvecklas avseende såväl
vård och omsorg som personligt bemötande.
 Insatserna ska utformas tillsammans med den enskilde utifrån en helhetssyn på behov
och förutsättningar med respekt för integritet, självbestämmande och kulturell
bakgrund.
 Vård- och omsorgsdokumentationen ska vara ändamålsenlig, tillförlitlig och användbar.
 Anhöriga och närstående ska erbjudas stöd och avlastning.
 Kunnighet och engagemang hos anhöriga och närstående ska tas tillvara.
 Personalens kompetens i demens, bemötande, dokumentation och måltidens betydelse
ska höjas.
 Valfrihet ska öka genom att fler alternativ erbjuds.
Den kommunala hälso- och sjukvården på Kungsholmen bedrivs enligt principen för
öppen hälso- och sjukvård och omfattar den sjukvård som utövas av sjuksköterska,
arbetsterapeut och sjukgymnast. Behov av hälso- och sjukvård är relaterade till såväl hälsa
som livskvalitet och sjukvården ska utföras på uppdrag från patienten i dennes eget hem.
När en vårdtagare har ett hälso- och sjukvårdsbehov som fordrar en sjuksköterskas
kompetens ska patienten erbjudas en personlig namngiven sjuksköterska. Inom denna
sjuksköterskas ansvarsområde ingår det att ha en helhetssyn avseende patientens hälsooch sjukvårdsbehov. Samma ansvar faller på de arbetsterapeuter och sjukgymnaster som
har ett hälso- och sjukvårdsuppdrag hos den enskilde. Sjukvården ska vara av god kvalitet
och tillgodose patientens behov av trygghet i vården. All behandling ska bygga på respekt
för patientens självbestämmande och integritet samt så långt som det är möjligt utformas
och genomföras tillsammans med patienten. Landstinget ansvarar för läkarinsatser.

3.3 Ansvarsstruktur
Nämnden (vårdgivaren) ska:
• fastställa övergripande mål för det systematiska kvalitetsarbetet samt
kontinuerligt följa upp och utvärdera målen.
• erbjuda hälso- och sjukvård, rehabilitering och tekniska hjälpmedel till äldre
personer som bor i vård och omsorgsboende samt till personer som deltar i
dagverksamheter.
• ge direktiv och säkerställa att ledningssystemet för varje verksamhet är
ändamålsenligt med mål, organisation, rutiner, metoder och vårdprocesser som
säkerställer kvaliteten.
• ge direktiv och säkerställa att ledningssystemet inom ansvarsområdet är så
utformat att vårdprocesserna fungerar verksamhetsöverskridande.8
Nämnden (vårdgivaren) ansvarar för att
• den hälso- och sjukvård som stadsdelen erbjuder fyller hälso- och sjukvårdslagens
krav på en god vård.
• ledningen av hälso- och sjukvård ska vara organiserad så att den tillgodoser hög
patientsäkerhet och god kvalitet av vården samt främjar kostnadseffektivitet.
8

SOSFS 2005:12, 3 kap. 1§.
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det utses en verksamhetschef för all den hälso- och sjukvårdsverksamhet som
bedrivs. 9
verksamhetschefen ges möjlighet att utföra sina arbetsuppgifter så patientsäkerheten är tillfredsställande och vården vid enheten har god kvalitet.

Verksamhetschefen för hälso- och sjukvård ansvarar för att:
• verksamheten tillgodoser hög patientsäkerhet och god kvalitet av vården samt
främjar kostnadseffektivitet.
• det finns ett ändamålsenligt kvalitetssystem för att fortlöpande kunna styra, följa
upp, utveckla och dokumentera kvaliteten i verksamheten.
• mål för verksamheten formuleras och för att dessa nås.
• uppföljning och analys av verksamheten, så att åtgärder kan vidtas för att
förbättra vården. 10
Inom verksamheter där verksamhetschefen har underställda chefer kan han/hon delegera
ansvaret till dessa att upprätta rutiner.
MAS ska:
• biträda verksamhetschefen i arbetet med att utarbeta och utvärdera verksamhetens
kvalitetssystem.11
MAS ansvarar för:
• att patienterna får en säker och ändamålsenlig hälso- och sjukvård av god
kvalitet.12
• kvalitet och säkerhet i den verksamhet som stadsdelen bedriver. Ansvaret avser
den vård och behandling som ges patienten samt de krav som ställs bland annat på
läkemedelshantering, dokumentation och anmälan av skador med mera inom
hälso- och sjukvården.7
MAS utövar sitt ansvar genom att planera, styra, kontrollera, dokumentera och redovisa
arbetet med verksamhetens kvalitet och säkerhet. MAS ska utvärdera stadsdelens mål
inom hälso- och sjukvård. Riktlinjer för hälso- och sjukvård och annan information kan
hämtas från MAS hemsida www.stockholm.se/kungsholmen/MAS
Chefen för enheten ansvarar för att.
• målen/riktlinjerna bryts ned till lokala verksamhetsmål/rutiner utefter MAS
riktlinjer och att dessa genomförs i verksamheten samt utvärderas.
Hälso- och sjukvårdspersonalen ska:
• utifrån det övergripande kvalitetssystemet bryta ner till enhetsnivå
• fortlöpande arbeta med att planera, förbättra och följa upp hälso- och sjukvården.

9

Socialstyrelsens allmänna råd verksamhetschef inom hälso- och sjukvården, SOSFS 1997:8
SOSFS 2005:12, 3 kap. 2§.
11
SOSFS 1997:10
12
Förordning om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område, SOSFS 1998:1513, 2 kap. 5§.
10
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dokumentera och redovisa arbetet med verksamhetens kvalitet och säkerhet.
medverkar i det systematiska kvalitetsarbetet
följa de riktlinjer och rutiner som utarbetats av MAS.
utarbeta lokal rutiner utefter MAS riktlinjer.
medverkar i kvalitetsuppföljning en gång om året

Hälso- och sjukvårdspersonal är skyldig att i sitt yrkesutövande arbeta efter de mål,
riktlinjer och rutiner som finns inom verksamheten samt följa upp dess mål. Hälso- och
sjukvården ska vara lätt tillgänglig för patienten vilket bland annat innebär att det ska
finnas sjuksköterska tillgänglig dygnet runt samt arbetsterapeuter och sjukgymnaster på
vardagar under dagtid. Allt arbete ska utföras i överensstämmelse med vetenskap och
beprövad erfarenhet.

3.4 Integrerat ledningssystem
Kungsholmens stadsdelsförvaltning arbetar i enlighet med ILS, det vill säga stadens
integrerade ledningssystem. Syftet med systemet är att säkerställa god kvalitet, god miljö
och effektiv resursanvändning inom en fastställd budget. Detta ska uppnås genom
kontinuerlig dialog mellan samtliga involverade och genom att enhetsspecifika mål
upprättas där parterna specificerar sina åtaganden. Alla medarbetare ska vara delaktiga i
arbetet när åtaganden, arbetssätt och rutiner tas fram och utvärderas.

4 Bemötande
Ledningssystemet ska säkerställa att det finns rutiner så att patienten och närstående
bemöts med värdighet och att integriteten respekteras.13
Vård- och omsorgsboendena ska ha informationsmaterial om sin verksamhet som är
riktad till de äldre och deras närstående. Dessutom ska det finnas information angående
den äldres och närståendes möjlighet att framföra avvikelser/klagomål om vård och
omsorg. Informationsmaterialet ska vara lättillgängligt och materialet ska förutom på
svenska även finnas på andra språk.
Verksamhetschefen ansvarar för att:
• det finns rutiner för hur personalen ska bemöta patient och närstående som
regelbundet ska följas upp.
Chefen för enheten ansvarar för att:
• upprätta lokala rutiner gällande bemötande och att dessa genomförs i
verksamheten samt utvärderas.
Hälso- och sjukvårds personal ansvara för att:
• i sitt bemötande av patienten och närstående oavsett social ställning, etnisk
tillhörighet, religion eller sexuell läggning tillgodose behovet av värdighet,
respekt och integritet. Äldre som på grund av sjukdom och/eller funktionshinder
är i behov av hjälp för att klara sin vardag ska ha möjlighet att bevara sina
13

SOSFS 2005:12,4 kap. 1§.
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rättigheter och funktioner trots beroendeställning. Ett led i detta är att vården ska
planeras och genomföras tillsammans med patienten och närstående. Patienten
och närstående ska få tydlig information angående vården, omhändertagandet och
vilka behandlingsmetoder som finns. 14

5 Metoder för diagnostik, vård och behandling/
omhändertagande.
Ledningssystemet ska säkerställa att det finns rutiner för att styra och utvärdera
introduktion, tillämpning och avveckling av metoder för diagnostik, vård och
behandling.15
QUSTA kvalitetssystem beskriver mål, riktlinjer och rutiner som årligen följs upp,
statistik av hälso- och sjukvårdsindikatorer sammanställs regelbundet samt finns lokala
vårdprogram, PM och checklistor.
Verksamhetschefen ansvarar för att:
• det finns lokala rutiner gällande metoder för riskbedömning, diagnostik, vård och
behandling och som regelbundet ska följas upp.
MAS ansvarar för att:
• upprätta riktlinjer för den sjukvård som bedrivs inom kommunens särskilda
boendeenheter där även riskbedömning ingår exempelvis fall, nutrition och
trycksår.
Chefen för enheten ansvarar för att:
• upprätta lokala rutiner utefter MAS riktlinjer gällande metoder för
riskbedömning, diagnostik, vård och behandling och som regelbundet ska följas
upp.
Hälso- och sjukvårdspersonalen ansvara för att:
• arbeta enligt upprättade riktlinjer, rutiner, vårdprogram och checklistor som är
framtagna för sjukvård som bedrivs inom förvaltningens verksamhet.

5.1 QUSTA
En gång per år följer medicinskt ansvarig sjuksköterska genom QUSTAS kvalitetssystem
upp alla vård- och omsorgs verksamheter. Detta kan ses som en riskanalys.
QUSTA är ett kvalitetssystem för att säkerställa att alla patienter inom kommunens
särskilda boenden får en säker och ändamålsenlig vård och behandling som håller god
kvalitet (SOSFS 1996:24). Systemet har utarbetats av en arbetsgrupp av tio MASAR inom
olika kommuner och stadsdelar i Stockholm och består av ett antal kvalitetsfrågor
14
15

Lag om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område, 1998:531, 2 kap. 1§.
SOSFS 2005:12,4 kap.2§.
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gällande hälso- och sjukvården. Arbetsgruppen har värderat och analyserat varje område
för att kunna enas om en gemensam grundsyn. Målet har varit att skapa konsensus inom
olika områden och därefter skapa standards vilka utgör riktmärken för när en verksamhet
uppnår godkänd kvalitet. De framtagna kvalitetsfrågorna ska användas vid granskning och
kvalitetsuppföljning av verksamheterna.
Kvalitetssystemets struktur bygger på att hälso- och sjukvårdspersonal ska känna till de av
medicinskt ansvarig sjuksköterska upprättade riktlinjer för kommunal hälso- och sjukvård
och att rätt vård utförs och dokumenteras. Systemet omfattar kvalitetsfrågor rörande vissa
utvalda delar i den kommunala hälso- och sjukvården. För att systemet ska bli hanterligt
och praktiskt användbart har ett visst urval skett där endast de mest centrala områdena
behandlas.
Kvalitetssystemet består av två delar. Första delen innehåller frågor från områden som
regleras enligt lagar och förordningar, exempelvis hur och när läkare ska tillkallas,
läkemedelshantering, dokumentation och delegering. Andra delen innehåller frågor inom
områden som berör vård och behandling, exempelvis palliativ vård/vård i livets slut,
trycksår, nutrition och demens.
Tanken är att verksamheternas svar på frågorna ska rendera i ett antal poäng som sedan
ligger till grund för bedömningen. Systemet säkerställer en minimigräns för vad som är en
godkänd kvalitetsnivå. Om verksamheten har en kvalitet som överskrider denna nivå ska
det beskrivas i en dokumentation som är kopplad till QUSTA. Det är viktigt att den
medicinskt ansvariga sjuksköterskan stimulerar verksamheterna till ständig förbättring
och vidareutveckling.

5.2 Månadsstatistik
Vid månadsskiftet ska varje patientansvarig sjuksköterska skicka in en månadssammanställning över vissa nyckeltal som är speciellt viktiga för den kommunala hälso- och
sjukvården. Månadssammanställningen är obligatorisk och ska skickas till MAS
tillsammans med kopia på avvikelserapporterna. Innan månadssammanställningen skickas
ska alltid enhetschefen på boendet tagit del av uppgifterna och signerat blanketten.
Nyckeltal som beaktas i månadssammanställningen:
• Antal boende som sjuksköterskan är patientansvarig för.
• Antal Delegeringsbeslut
• Antal avvikelser
• Antal boende med dosett, APO-dos systemet, eller alternativt båda systemen.
• Antal läkemedel som patient är ordinerad: Studeras för att försöka identifiera
vilka boende som riskerar att falla under polyfarmaci.
• Antal patienter som har inkontinenshjälpmedel alternativt kateter a´demeure.
• Antal patienter med specifik omvårdnad exempelvis pegsond, port-a-cath,
parenteral nutrition, respirator, syrgaskoncentrator, sugning av luftvägar
intravenösa injektioner och stora omläggningar.
• Antal patienter med trycksår klassificerade i stadium 1 till 4.
• Antal patienter som har individuella begränsningsåtgärder exempelvis
sänggrindar, sängvakt, rörelsevakt, nödsändare, dörrlarm och bälte.
• Antal patienter som bytt vårdnivå exempelvis skickas till sjukhus på grund av
utökat hälso- och sjukvårdsbehov under dagtid/jourtid
• Antal patienter som avlidit avslutat sitt liv på äldreboendet alternativt annan plats.
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Antal patienter med infektion exempelvis MRSA, hepatit eller diareéutbrott.
Antal patienter med ett BMI <22

6 Kompetens
Ledningssystemet ska säkerställa att det finns rutiner som tillgodoser att hälso- och
sjukvårdspersonal har den kompetens som krävs för att utföra arbetsuppgifter.16
För att kunna bedriva sjukvård på den nivå som en äldre inom stadsdelsförvaltningens
Vård och omsorgsboende har rätt till, fodras det att hälso- och sjukvårdspersonalen har för
Sverige godkänd legitimation samt formell och reell kompetens som är adekvat för
arbetet. För att få anställning inom stadsdelsförvaltningen bör hälso- och sjukvårdspersonalen dessutom ha arbetat minst tre år inom sin profession. Personalen ska erbjudas
regelbunden individuell utbildning för att få möjlighet att fördjupa och underhålla sina
kunskaper. Målsättningen är att samtliga sjuksköterskor17, sjukgymnaster18 och
arbetsterapeuter19, anställda inom Kungsholmens stadsdelsförvaltning, lägst ska uppfylla
dessa formella och reella kompetenskrav.
Verksamhetschefen ansvarar för att:
• det inom de ekonomiska ramar finns ha den personal som behövs för att ge en
god och säker vård.
• det finns direktiv och instruktioner så att personalens kompetens upprätthålls
genom adekvata vidareutbildningsinsatser.
• ta fram en kompetensutvecklingsplan för varje anställd.
• nyanställd hälso- och sjukvårdspersonal har rätt kompetens och att det finns
lokala rutiner för hur introduktion av nyanställd personal sker.
MAS ansvarar för att:
• hälso- och sjukvårdspersonalen får regelbunden information angående
lagstiftning, föreskrifter och de riktlinjer och rutiner som är tagna lokalt i
Kungsholmens stadsdelsförvaltning.
• följa upp att bemanningen av hälso- och sjukvårdspersonal är adekvat och påtala
för verksamhetschefen om behov av organisationsförändringar finns. Påtala om
utbildningsbehov krävs. Vara behjälplig i att ta fram kompetensutveckling.
Chefen för enheten ansvarar för att:
• nyanställa hälso- och sjukvårdspersonal med rätt kompetens och att upprätta
lokala rutiner för hur introduktion av nyanställd personal ska ske.
• hälso- och sjukvårdspersonal vid långtidsfrånvaro ska det erbjudas en individuellt
utformad information/ introduktion

16

SOSFS 2005:12, 4 kap, 3§.
Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska, 2005.
18
Socialstyrelsens allmänna råd om kompetenskrav för anställning som sjukgymnast; SOSFS
1998:14
19
Kompetensbeskrivningar för arbetsterapeuter 2001.
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Hälso- och sjukvårdspersonal ansvarar för att:
• hålla sig informerad om gällande författningar, MAS riktlinjer och andra regler
som gäller.
• hålla sig uppdaterad med den vetenskapliga utvecklingen inom vården.

7 Samverkan
Ledningssystemet ska säkerställa att det finns rutiner som klargör ansvaret för samarbetet
kring planeringen av vården av enskilda patienter.20
För att säkerställa att patientens vård och omhändertagande sker på ett optimalt och säkert
sätt ska det i verksamheten finnas rutiner för informationsöverföring och samverkan
mellan olika yrkesgrupper och verksamheter t.ex. chef för boendeenheten,
omvårdnadspersonalen, närstående, biståndsbedömare, slutenvården, frivillig
organisationer, kyrkan, apoteket, beställarkontor Vård och husläkare inom primärvården.
Hälso- och sjukvårdens huvuduppgift är att sätta patienten i centrum och med den
utgångspunkten planera och utföra hälso- och sjukvården tillsammans med individen själv
och ansvarig personal.
Nämnden (vårdgivaren) ansvarar för att:
• säkerställa att det finns ändamålsenliga former för samråd och samverkan mellan
verksamhetschefen och MAS som tillgodoser att kraven på hög patientsäkerhet
och god kvalitet i vården upprätthålls och att verksamhetens kvalitet utvecklas.
Verksamhetschefen ansvarar för att:
• fastställa former för fortlöpande samråd med MAS i frågor som gäller kvalitet och
säkerhet, liksom i frågor angående verksamhetens struktur och resursanvändning.
• det skapas sådana rutiner för informationsöverföring i olika sammanhang att
patientsäkerheten kan tillgodoses.
MAS ansvarar för att:
• vara en resurs för verksamhetschefen i frågor som gäller verksamhetens mål,
policy, ramar, struktur, resultat och resursanvändning.
• det skapas sådana rutiner för informationsöverföring i olika sammanhang att
patientsäkerheten kan tillgodoses.
• patienterna får en säker och ändamålsenlig vård och behandling.
Chefen för enheten ansvarar för att:
• upprätta lokala rutiner utefter MAS riktlinjer för samverkan mellan olika
funktioner inom sitt område och andra vårdgivare.
Hälso- och sjukvårdspersonal ansvarar för att:
• samråda med MAS i frågor som gäller kvalitet och säkerhet, liksom i frågor
angående verksamhetens struktur och resursanvändning.21
20

SOSFS 2005:5, 4 kap, 4§.
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verka för att samordning och samverkan med andra enheter fungerar
tillfredsställande.
arbeta utefter de lokala rutiner som upprättats utefter MAS riktlinjer.

7.1 Samverkan landsting och staden22
Landstinget och stadsdelsförvaltningen ska enligt en ny bestämmelse, 26 e § HSL,
samverka så att enskilda får den vård och behandling m.m. som deras tillstånd fordrar.
Samarbetet mellan stadens äldreomsorg och landstingets hälso- och sjukvård ska
utvecklas så att de gemensamma resurserna på bästa sätt kommer de äldre tillgodo.
Helhetssyn och en obruten vårdkedja är en förutsättning för en god omsorg, hälso- och
sjukvård samt rehabilitering. Patienten ska kunna bo kvar i vård- och omsorgboendet till
livets slut. En god och säker hälso- och sjukvård med en god hygienisk standard samt
omsorg i livets slutskede är därför ett prioriterat uppdrag för stadens äldreomsorg

7.2 Individuell vårdplanering
Samverkan bygger på personalens förmåga att utifrån den enskildes behov och önskningar
samarbeta för att nå den enskildes mål och önskningar. En metod för att stimulera
samverkan är att tillsammans upprätta individuella vårdplaner.
Alla personalkategorier, närstående eller boende kan initiera behovet av en vårdplanering.
Sjuksköterskan är ytterst ansvarig för att den individuella vårdplaneringen genomförs och
att de personer som ska delta blir underrättade. Den individuella vårdplaneringen ska
alltid dokumenteras och det ska tydligt framgå vilka som deltagit på mötet, vilka mål som
beslutats, insatta åtgärder och hur utvärderingen ska genomföras. Individuell vårdplanering ska alltid genomföras när läkare bedömt att patienten befinner sig i livets slutskede
och att vården ska planeras enligt Socialstyrelsens principer för ”Vård i livets slut”.

7.3 Samverkan läkemedelsgenomgångar
I samverkan med landstinget och apoteket ska verksamheterna fortsätta planera och
genomföra läkemedelsgenomgångar i vård och omsorgsboendena. Kostnaden för
apotekets medverkan delas lika mellan landstinget och stadsdelsnämnden. Ambitionen är
att läkemedelsgenomgångar ska bli en del i det dagliga arbetet.

8 Riskhantering
Ledningssystemet ska säkerställa att det finns rutiner för att identifiera, analysera och
bedöma riskerna i verksamheten. Åtgärda orsakerna till riskerna och göra en särskild
riskbedömning vid väsentliga förändringar i verksamheten.23

21
22

23

Förordning (1998:1513) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område.
Samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård, SOSFS 2005:27
SOSFS 2005:12, 4kap, 5§.
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Inför alla organisationsförändringar eller införande av ny teknik eller metoder ska en
riskanalys alltid genomföras. Syftet med riskanalysen är att tydliggöra alla fördelar och
nackdelar för att därigenom minska riskerna för ett felaktigt beslut. Vid analysarbetet ska
en för ändamålet framtagen blankett användas. När analysen är färdig förhandlas
resultatet vid ett möte mellan fack och arbetsgivarrepresentanter.
Nämnden (vårdgivaren) ansvarar för att:
• säkerställa att det finns rutiner för att identifiera, analysera och bedöma riskerna i
verksamheten.
• Säkerställa att det görs riskbedömning vid väsentliga förändringar i
verksamheten.
Verksamhetschefen ansvarar för att:
• inför alla organisationsförändringar eller införande av ny teknik eller metoder ska
en riskanalys alltid genomföras.
• det finns en plan utbildning av personal i risk- och händelseanalys.
Verksamhetschef och MAS har ett gemensamt ansvar att:
• det finns rutiner för att identifiera, analysera och bedöma riskerna i verksamheten
så att patientsäkerheten kan tillgodoses
Chefen för enheten ansvarar för att:
• upprätta lokala rutiner för att identifiera, analysera och bedöma riskerna i
verksamheten så att patientsäkerheten kan tillgodoses
Hälso- och sjukvårdspersonalen ansvarar för att:
• medverka i riskanalysarbetet

9 Avvikelsehantering/Anmälningar enligt Lex Maria 24
Ledningssystemet ska säkerställa att det finns rutiner för att anmäla till myndighet i
enlighet med gällande författning.25
Syftet med avvikelsehanteringen är att tillförsäkra att patienten vårdas på ett optimalt och
säkert sätt. När man förstår varför en felaktighet har uppstått är det möjligt att genom en
riskanalys minska sannolikheten för att händelsen ska upprepas. För att
avvikelsehanteringen ska fungera krävs att alla tillbud verkligen rapporteras vilket i sin
tur fordrar öppenhet, medvetenhet och kunskap om riskfaktorer hos personalen.
All hälso- och sjukvårdspersonal har skyldighet att rapportera till vårdgivaren om en
patient i samband med vård, behandling eller undersökning drabbats av eller utsatts för
risk att drabbas av allvarlig skada eller sjukdom. Anmälan ska göras skriftligt och skickas
till MAS, som sedan har att ta ställning till hur ärendet ska hanteras, inom ramen för
24

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2005:28) om anmälningsskyldighet enligt
Lex Maria,
25
SOSFS 2005:12, 4 kap, 6§
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lokala avvikelser eller enligt Lex Maria. Inom Kungsholmens stadsdelsförvaltning har
MAS delegerats uppdraget att fullgöra vårdgivarens anmälningsskyldighet till
Socialstyrelsen i enlighet med Lex Maria. Om medicintekniska produkter varit inblandade
i avvikelsen gäller vid sidan av anmälningsskyldigheten enligt Lex Maria även
rapporteringsskyldighet till Läkemedelsverket.
Nämnden (vårdgivaren) ansvarar för att:
• anmäla till Socialstyrelsen när patient i samband med hälso- och sjukvård
drabbats av eller utsatts för risk att drabbas av allvarlig skada eller sjukdom. (Lex
Maria)
• följa upp avvikelsehanteringen genom tertial och verksamhetsberättelse.
Verksamhetschefen ansvarar för att:
• det finns lokala rutiner utifrån MAS riktlinjer gällande avvikelsehantering.
• identifiera, dokumentera och rapportera negativa händelser och tillbud samt
fastställa och åtgärda orsakerna och följa upp vidtagna åtgärders effekt.
• sammanställa och återföra negativa och positiva erfarenheter från avvikelsehanteringen till verksamhetens personal och andra berörda
• använda erfarenheterna från avvikelsehanteringen i det förebyggande
riskhanteringsarbetet
MAS ansvarar för att:
• upprätta riktlinjer gällande avvikelsehantering.
• en bedömning snarast görs om det inträffade enbart ska hanteras i det lokala
säkerhetsarbetet eller om avvikelsen är av sådan art att den ska anmälas till
Socialstyrelsen.
• anmälan görs till den nämnd, som har ledningen av hälso- och sjukvårdsverksamheten, om en patient i samband med vård eller behandling drabbats av eller
utsatts för risk att drabbas av allvarlig skada eller sjukdom.
• redovisa till nämnd i tertial och verksamhetsberättelse om antalet anmälningar.
Chefen för enheten ansvarar för att:
• upprätta lokala rutiner utifrån MAS riktlinjer gällande avvikelsehantering.
• avvikelser handläggs, åtgärdas och följs upp.
Hälso- och sjukvårdspersonalen ansvarar för att:
• rapportera till MAS om en patient i samband med undersökning, vård eller
behandling drabbats av eller utsatt för risk att drabbas av allvarlig skada eller
sjukdom.26
• arbeta förebyggande med kvalitetsarbete för att förhindra att avvikelser sker igen.
• avvikelser handläggs, åtgärdas och följs upp.

26

SFS 1998:531
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10 Klagomålshantering 27
Stadsdelsförvaltningens mål är att hålla en god kvalitet inom all verksamhet.
Det är viktigt att synpunkter och klagomål från patienter och närstående
alltid tas på allvar och att det finns tydliga rutiner så att informationen når
ansvarig personal. Synpunkter och klagomål ska ses som något positivt och
som ett tillfälle till förbättring. Det ska finnas rutiner för att samla in och
använda synpunkter och klagomål från enskilda samt från t ex myndigheter
och organisationer för att förebygga fel och brister, utveckla verksamheten
och identifiera nya eller ej tillgodosedda behov.
Verksamhetschefen ansvarar för att:
• det finns rutiner för att ta emot, registrera, utreda och återkoppla inkomna
synpunkter och klagomål samt rutiner för att följa upp vidtagna åtgärder.
• ta tillvara förslag och klagomål från patienter, närstående och personal gällande
hälso- och sjukvård.
MAS ansvarar för att:
• utreda klagomål som rör hälso- och sjukvård.
Chefen för enheten ansvarar för att:
• upprätta lokala rutiner och ta emot, registrera, utreda och återkoppla inkomna
synpunkter och klagomål samt följa upp vidtagna åtgärder.
• föra statistik över inkomna synpunkter/ klagomål och redovisar dessa.

11 Teknik
Ledningssystemet ska säkerställa att det finns rutiner för inköp av tjänster, produkter,
försörjningssystem och informationssystem från leverantörer som är berörda och
godkända samt att det finns rutiner så att produkter, försörjningssystem och
informationssystem används.28
Nämnden (vårdgivaren) ansvarar för:
• det övergripande ansvaret för medicintekniska produkter inom
stadsdelsförvaltningen och har genom delegering överlåtit till MAS att utarbeta
riktlinjer. Dnr 528-188-02.
Verksamhetschefens ansvarar för att:
• det finns lokala skriftliga rutiner efter de riktlinjer som MAS har utarbetat
• felaktigheter som tillbud och skador avseende MTP anmäls till MAS.
Rutinerna ska säkerställa att:
• personalen får utbildning i hur MTP ska användas (3§, p 3).
• endast säkra och medicinskt ändamålsenliga produkter används (4§, p 1).
• produkterna är korrekt installerade och kontrollerade innan de tas i bruk (4§,p 2).
• personalen är kompetent att använda och hantera produkterna (4§, p 3).
27
28

SOSFS 2005:12, 4 kap, 6§.
SOSFS 2005:12,4 kap, 7§.

DNR 506-386-07
SID 16 (21)

s
•
•

produkterna underhålls regelbundet (4§, p 4).
bruksanvisningar och teknisk dokumentation finns (4§, p 5).29

MAS ansvarar för att:
• ge behörighet att förskriva förbrukningsartiklar vid vissa inkontinenstillstånd.30
• upprätta riktlinjer gällande medicintekniska produkter som nämnden genom
delegation överlåtit till MAS.
Riktlinjerna ska svara för att:
• egentillverkade produkter följer gällande lag (3§, p 2).
• säkra användningen och hanteringen av MTP (3§, p 4).
• anmälningsplikten är fastställd i en lokal instruktion gällande avvikelsehantering
och anmälningsskyldighet enligt Lex Maria (3§, p 5).
• tillämpningen av fastställda rutiner och ansvarsfördelningen följs upp, utvecklas
och säkras (3§, p 6).
• information från myndigheterna finns tillgänglig för all berörd personal (3§, p 7).
• ovanstående punkter är dokumenterade i ett kvalitetssystem och tillgängliga för
Socialstyrelsen och andra myndigheter (3§, p 8).31
Chefen för enheten ansvarar för att:
• upprätta lokala rutiner utefter MAS riktlinjer gällande MTP.
• MTP inventeras, registreras, märks och följs upp enligt fastställda rutiner.
• personalen får utbildning i hur MTP ska användas (3§, p 3).
• endast säkra och medicinskt ändamålsenliga produkter används (4§, p 1).
• produkterna är korrekt installerade och kontrollerade innan de tas i bruk (4§, p 2).
• personalen är kompetent att använda och hantera produkterna (4§, p 3).
• produkterna underhålls regelbundet (4§, p 4).
• bruksanvisningar och teknisk dokumentation finns (4§, p 5).
• produkterna utrangeras när de inte längre får användas (4§, p 6).32
Hälso- och sjukvårdspersonal ansvarar för att:
• arbeta enligt upprättade riktlinjer och rutiner gällande medicintekniska produkter.
• prova ut och förskriva MTP som hjälpmedel, se till att produkten är lämplig samt
att patienten kan hantera produkten på rätt sätt
• använda gängse MTP för undersökning, behandling eller annan insats på ett för
patienten riskfritt och säkert sätt
• vidta lämpliga åtgärder för att begränsa omfattningen av skador mm om en olycka
inträffar i samband med att en MTP används.
• kontrollera funktionen hos de MTP före och efter användningen i den omfattning
som erfordras, t.ex. enligt tillverkarens instruktioner.
• MTP inventeras, registreras, märks och följs upp enligt fastställda rutiner.

29

SOSFS 2001:12
Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2001:5) om behörighet att förskriva
förbrukningsartiklar vid vissa inkontinenstillstånd.
31
SOSFS 2001:12.
32
SOSFS 2001:12.
30
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Arbetsterapeut och sjukgymnast ansvarar för förskrivning av hjälpmedel förutom
inkontinenshjälpmedel, behandlingsmadrasser och individuella demenslarm som
sjuksköterskan svarar för.
I omvårdnadspersonalens yrkesansvar ingår det att använda medicintekniska produkter
enligt hälso- och sjukvårdspersonalens handledning och utbildning.

12 Spårbarhet
Ledningssystemet ska säkerställa att det finns rutiner för hur alla åtgärder som rör en
viss patient ska kunna identifieras och spåras i dokumentationen.33
Nämnden (vårdgivaren) ansvarar för att:
• inom hälso- och sjukvården ska en patientjournal föras.
• meddela föreskrifter om arkivvården och att särskilda arkivansvariga utses.34
Verksamhetschef ansvarar för att:
• det finns lokala rutiner efter MAS riktlinjer.
• verksamheten tillgodoser hög patientsäkerhet och att resurser och personalens
kompetens ger förutsättning för att patientjournaler förs i den omfattning som
föreskrivs i patientjournallagen och Socialstyrelsens föreskrifter.
• det finns arbetsredskap och den tid som behövs för att hälso- och
sjukvårdspersonalen ska kunna fullfölja sin dokumentationsskyldighet.
MAS ansvarar för att
• det finns riktlinjer gällande dokumentation och för att journalerna granskas med
stöd av en manual.
• patientjournaler förs i den omfattning som föreskrivs i patientjournallagen. SFS
1998:1513, SOSFS 1997:10.
Chefen för enheten ansvarar för att:
• upprätta lokala rutiner utefter MAS riktlinjer och se till att hälso- och
sjukvårdspersonalen kan fullfölja sina dokumentationsskyldigheter.
Hälso- och sjukvårdspersonal ansvarar för att:
• föra omvårdnads/rehabjournal enligt riktlinjer och rutiner för dokumentation,
handhavande och arkivering av patientjournaler. SFS 1985:56235
• bedriva egenkontroll av sin journalföring.
• omvårdnads/rehabdokumentationen ska dokumenteras i programmet Vodok enligt
VIPS.36
.
33
34
35
36

SOSFS 2005:12, 4 kap, 8§.
Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om patientjournallagen, SOSFS 1993:20
Patientjournallag (1985:562)
SOSFS 1993:17, SOSFS 1993:20.
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12.1 SOL-dokumentation
Vid informationsöverföring till omvårdnadspersonalen ska alltid hälso- och sjukvårdspersonalen dokumentera eventuella förändringar i patientens hälsotillstånd på ett HSL
blad i SoL-dokumentationen. Detta gäller i de fall omvårdnadspersonalen är i behov av
denna specifika kunskap för att kunna utföra sitt arbete med en god kvalitet. Detta kan
naturligtvis kompletteras med muntlig information, men den muntliga informationen
ersätter inte det skrivna ordet.

12.2 Delegering
Delegering av sjukvårdande arbetsuppgifter inom kommunens särskilda boendeenheter
ska ske i enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd 37. Delegering inom
hälso- och sjukvård innebär att någon som tillhör hälso- och sjukvårds-personalen och
som är formellt och reellt kompetent för en medicinsk uppgift överlåter denna till en
annan personal som saknar formell kompetens för arbetsuppgiften. Eventuell delegering
måste vara förenlig med en god och säker vård. Genom att delegera vissa arbetsuppgifter
ges en möjlighet att bättre tillvarata personalens kunskaper och färdigheter och därigenom
höja kvaliteten i arbetet runt patienten. Delegeringsmöjligheten får dock inte utnyttjas för
att lösa eventuell personalbrist eller av ekonomiska skäl.
Innan en personal kan få delegering ska det vara säkerställt att denne har personkännedom
om de boende och är säker i arbetsrutinerna på enheten. När personen har kompetens för
arbetsuppgiften ska chefen i ett datoriserat delegeringsprogram fatta beslutet om personen
är lämplig för att motta det ansvar som en delegering innebär. Efter att chefen gett sitt
godkännande ska hälso- och sjukvårdspersonal informeras så att hon/han kan fatta
beslutet att eventuellt skriva en delegering. Hälso- och sjukvårdspersonal bedömer utefter
sin yrkeskunskap vem som kan ta emot en delegering. Delegering ska ske på data i
delegeringsprogrammet som hör till Vodok.
Nämnden (vårdgivaren) ansvarar för att:
• där det bedrivs hälso- och sjukvård skall det finnas den personal, som behövs för
att en god vård skall kunna ges.
• se till att det finns personal som har såväl formell som reell kompetens för att
fullgöra de uppgifter som ankommer på verksamheten.
Verksamhetschefen ansvarar för att:
• det finns lokala rutiner gällande delegering och att den personal som ska utföra
olika medicinska arbetsuppgifter har reell kompetens för detta.
MAS ansvarar för att:
• det finns riktlinjer gällande delegering.
• beslut att delegera ansvar för vårduppgifter är förenliga med säkerhet för
patienterna.

37

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om delegering av arbetsuppgifter inom hälso-och
sjukvårdens område och tandvård, SOSFS 1997:14
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Chefen för enheten ansvarar för att:
• upprätta lokala rutiner utefter MAS riktlinjer och skriva in den personal i
delegeringsprogrammet som har reell kompetens för att ta emot en delegering.

Hälso- och sjukvårdspersonal ansvarar för att:
• endast när det är förenligt med kravet på en god och säker vård överlåta en arbetsuppgift till annan personal samt svarar för att denna har förutsättningar att
fullgöra uppgiften.

12.3 Läkemedelshantering38
Nämnden (vårdgivaren) ansvarar för att:
• ge skriftliga direktiv och säkerställa att kvalitetssystemen innehåller rutiner för
läkemedelshanteringen.
Verksamhetschefen ansvarar för att:
• den löpande verksamheten och ser till att den fungerar på ett tillfredsställande sätt
samt att den tillgodoser hög patientsäkerhet och god kvalitet, samt att personalens
kompetens upprätthålls.
MAS ansvarar för att:
• riktlinjer och rutiner för läkemedelshantering är ändamålsenliga och väl
fungerande.
• fastställa ändamålsenliga riktlinjer och ansvarsfördelning för läkemedelshanteringen. Dessa ska dokumenteras i en lokal instruktion.
• fortlöpande följa upp läkemedelshanteringen.
• läkemedelshanteringen genomgår en extern kvalitetsgranskning minst en gång om
året.
Chefen för enheten ansvarar för att:
• upprätta lokala rutiner utefter MAS riktlinjer och se till att hälso- och
sjukvårdspersonalen kan fullfölja sina åtagande gällande läkemedelshanteringen.
Hälso- och sjukvårdspersonal ansvar för att:
• hanteringen av läkemedel sker på ett betryggande sätt förvara, hantera och i
förkommande fall överlämna läkemedel.
• Följa riktlinjer och lokal instruktion som utarbetats av MAS.

13 Egenkontroll
Ledningssystemet ska säkerställa att det finns rutiner för regelbunden uppföljning och
redovisning av verksamhetens resultat och effekter.39

38

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2000:1) om läkemdelshantering i hälsooch sjukvården.
39
SOSFS 2005:12, 5 kap,1§.
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Hälso- och sjukvården på samtliga särskilda boende följs upp en gång om året dagtid och
nattetid en gång per termin av MAS som överlämnar rapport till nämnd i tertialrapporter
och verksamhetsberättelsen.
Nämnden (vårdgivaren) ansvarar för att:
• det sker regelbundna uppföljningar av verksamhetens resultat och effekter
Verksamhetschefen ansvarar för att:
• se till att verksamheterna följer upp sina mål och åtagande.
• se till att verksamheterna åtgärdar bristerna i åtgärdsplanerna.
MAS ansvarar för att:
• följa upp samtliga verksamheter en gång om året med kvalitetssystemet QUSTA.
• följa hälso- och sjukvårdsstatistik varje månad.
• återföra eventuella åtgärder som framkommit vid verksamhetsuppföljning.
• sammanställa och redovisa hälso- och sjukvårdsindikatorer till nämnd i
tertialrapporter och verksamhetsberättelsen.
Chef ansvarar för att:
• åtgärdar det som eventuellt framkommit i MAS uppföljningsrapport.
Hälso- och sjukvårdspersonals ansvarar för att:
• Medverkar i kvalitetsuppföljning en gång om året
• skicka hälso- och sjukvårdsstatistik till MAS varje månad
• Åtgärda brister i åtgärdsplanen.

14 Definitioner
Hälso- och sjukvårdspersonal
I detta dokument räknas följande yrkeskategorier som är hälso- och sjukvårdspersonal.
Legitimerad sjuksköterska, legitimerad sjukgymnast och legitimerad arbetsterapeut.
Ledningssystem;
System för att fastställa grundprinciper för ledning av verksamheten och ställa upp mål
samt för att uppnå dessa.
Kvalitet: Grad till vilken en verksamhet uppfyller ställda krav. Ett samlingsbegrepp för att
beskriva att rätt sak görs på rätt sätt. Inom hälso- och sjukvård omfattar begreppet kvalitet
även säkerhet.
Kvalitetssäkring: Är att allt arbete ska planeras och genomföras under styrda förhållanden
och därmed förebygga uppkomsten av fel och missförstånd och på så sätt säkerställa att
rätt sak görs på rätt sätt redan från början och varje gång.
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Kvalitetssystemet: Det är ett hjälpmedel för att utveckla organisationen och skapa en
grundläggande ordning och reda i verksamheten. En grundförutsättning för att kvalitetssystemet ska bli effektivt är att det bygger på företagets villkor. Systemet ska skapa en
tydlig organisatorisk struktur, bland annat genom att beskriva processer och att redogöra
för de resurser som är nödvändiga för ledning och styrning av verksamheten. Syftet med
kvalitetssystemet är också att så långt som möjligt förebygga skador, avvikelser och
felbehandlingar samt i de fall felaktigheter uppstår kunna identifiera och åtgärda
avvikelsen. Kvalitetssystemet ska vara strukturerat och anpassat till hälso- och sjukvård
och dessutom ska kvalitetsmålen vara mätbara. Resultatet av utvärderingarna ska
analyseras så att åtgärder kan vidtas för att förbättra vården och höja medarbetarnas
kompetens. Målen ska vara väl förankrade i verksamheten. Genom att skapa rutiner för
verksamheten kan man på ett specificerat sätt utföra en aktivitet och veta att rutinen är
dokumenterad, aktuell och känd av personalen. Den systematiska kvalitetsutvecklingen är
en ständigt pågående process.

