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1 Inledning  

Socialstyrelsens föreskrift och allmänna råd om Ledningssystem för systematiskt 

kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) beskriver i 3 kap. 1–3 §§ att vårdgivaren eller den som 

bedriver socialtjänst eller verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa 

funktionshindrade ska ansvara för att det finns ett ledningssystem för verksamheten. 

Ledningssystemet ska användas för att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra 

verksamhetens kvalitet samt ange hur uppgifterna som ingår i arbetet är fördelade i 

verksamheten. 

 

I 3 kap. 3 § socialtjänstlagen (2017:30), SoL, anges att den verksamhet som bedrivs ska 

vara av god kvalitet och att personalen ska ha lämplig utbildning och erfarenhet. 

Kvaliteten i verksamheten ska systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras, vilket 

även understryks av 5 kap. 4 § hälso- och sjukvårdslagen (2017:30), HSL och 3 kap 1 § 

patientsäkerhetslagen (2010:659). I 6 § lagen (1993:387) om stöd och service till vissa 

funktionshindrade, LSS, beskrivs även att samverkan ska ske med andra samhällsorgan 

och myndigheter. 

 

Hänvisning till den lagstiftning som berör omsorgssektionens verksamhet och därmed 

ledningssystemet ska samlas på Intranätet.  

1.1 Begrepp 

För att säkra kvalitet och resultat av vård- och omsorgsinsatser, där olika professioner är 

involverade, krävs gemensamma begrepp. Vi utgår därför från Socialstyrelsens 

termbank1.  

1.2 Omsorgssektionens organisation 

Ledningssystemet berör hela omsorgssektionen i Tranemo kommun. Omsorgssektionens 

organisation består av sektionschef med stab, myndighetsfunktion, funktionen för 

funktionsnedsättning och socialt stöd samt funktionen för vård och omsorg. 

1.3 Lärande organisation 

Omsorgssektionens kvalitetsarbete bygger på idén om en lärande organisation där 

begrepp såsom mål, resultat, problem och helhetsperspektiv är centrala. Att ständigt lära 

är viktigt för att utveckla och säkerställa en god kvalitet. Av omsorgssektionens 

verksamhetsidé framgår att vi ska vara kunniga, lyhörda, nytänkande och pålitliga. 

 

                                                           
1 http://termbank.socialstyrelsen.se/ 
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1.4 Syfte 

Ledningssystemet gör det möjligt för ledningen att styra verksamheten så att rätt sak görs 

vid rätt tillfälle och på rätt sätt. 

2 Strävan efter god kvalitet 

Ordet kvalitet kommer från latinets ”qualitas” och betyder ”beskaffenhet”2. Det finns 

många definitioner av vad kvalitet är; det kan vara att uppfylla satta krav eller att 

tillfredsställa mottagarens behov och förväntningar. Bo Bergman och Bengt Klefsjö har i 

boken ”Kvalitet från behov till användning” definierat kvalitet så här: 

”Kvaliteten på en produkt är dess förmåga att tillfredsställa, och helst överträffa kundernas behov 

och förväntningar.”  

I SOSFS 2011:9 definieras kvalitet i 2 kap. 1 § på följande sätt: 

Att en verksamhet uppfyller de krav och mål som gäller för verksamheten enligt  

• lagar och andra föreskrifter om hälso- och sjukvård, socialtjänst och stöd och service till 

vissa funktionshindrade och  

• beslut som har meddelats med stöd av sådana föreskrifter 

 

Föreskriften beskriver vidare att den som bedriver verksamhet kan välja att ställa 

ytterligare krav och mål. Dessa ska då också ingå i ledningssystemet. I kapitel 5 beskrivs 

Tranemo kommuns övergripande mål och strategisk plan. 

2.1 Omsorgssektionens definition 

Omsorgssektionen har tagit fram en kompletterande kvalitetsdefinition.  

Vid varje kontakt med brukaren ska vi utgå från individens behov och önskemål samt bästa 

tillgängliga kunskap och erfarenhet. 

2.2 Brukaren, den enskildes krav/förväntningar 

Den enskildes upplevelse av bemötande och delaktighet är en viktig parameter när det 

gäller att bedöma om god kvalitet finns. Därför följer verksamheten upp sitt arbete både 

på individ- och gruppnivå genom olika typer av enkäter, både egna och från andra 

myndigheter3. Omsorgssektionen följer också utfallet av Öppna jämförelser4 och KKiK 

(Kommunens kvalitet i korthet)5. 

                                                           
2 ”Kvalitet från behov till användning” av Bo Bergman & Bengt Klefsjö, femte upplagan sid 21  
3 Exempelvis Socialstyrelsens ”Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?” 
4 Sveriges kommun och landsting (SKL) publicerar materialet, jämförelser sker bland annat inom socialtjänst, 

äldreomsorg och grund- och gymnasieskola 
5 KKiK publiceras av SKL och jämför bland annat kommunens tillgänglighet, trygghet och effektivitet 
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3 Tranemo kommuns styrmodell 

Alla sektioner i Tranemo kommun ska arbeta utifrån kommunens övergripande 

styrmodellen i sitt kvalitetsarbete.  

 

Figur 1 - Tranemo kommun styrmodell 

Modellen bygger på mål och resultat. Vision, strategisk plan, policys, program och 

riktlinjer ska hjälpa verksamheten att planera, leda, kontrollera, följa upp, utvärdera och 

förbättra verksamheten.  

Visionen pekar ut riktningen för kommunens utveckling och den strategiska planen 

beskriver vilka områden som är prioriterade. De politiskt satta målen ska brytas ner och 

införlivas i den dagliga verksamheten. 

3.1 Det systematiska kvalitetsarbetet 

Kommunens systematiska kvalitetsarbete utgår från förbättringshjulet. Förbättringshjulet 

innebär att verksamheten planerar utifrån ställda krav och mål, arbetar utifrån fastställa 

rutiner och hanterar avvikelser, följer upp och utvärderar verksamheten och därefter tar 

ställning till förändringar för att utveckla och förbättra styrningen.  
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Figur 2 Förbättringshjul, bild hämtad från SOSFS 2011:9 sid 32 

4 Omsorgssektionens styrmodell 

Omsorgsektionens ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete är en del av Tranemo 

kommuns styr- och ledningssystem. Omsorgssektionens kvalitetsarbete utgår bland 

annat från följande dokument: 

• Gällande lagar, föreskrifter och nationella riktlinjer 

• Kommunfullmäktige/kommunstyrelsen mål 

• Tranemo kommuns övergripande styrdokument (vision, strategisk plan, policys 

etc.) 

4.1 Omsorgssektionens verksamhetsidé 

För att nå ett systematiskt och uthålligt förbättringsarbete har omsorgssektionen tagit 

fram en verksamhetsidé. Idén är basen för vår existens och beskriver vilka vi är till för, 

varför vi finns till, vad vi tror på och hur vi ska agera för att skapa förtroende. 
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Figur 3 Omsorgssektionens verksamhetsidé 

5 Strategisk plan och övergripande mål 

Tranemo kommun har en övergripande strategisk plan med en uttalad värdegrund som 

ska genomsyra samtliga verksamheter. I den strategiska planen beskrivs kravet att alla 

beslut i verksamheten ska genomsyras av de tre hållbarhetsperspektiven; ekonomiskt, 

ekologiskt och socialt. Kommunfullmäktige och kommunstyrelsen i Tranemo kommun 

har därtill antagit ett antal övergripande resultatmål och mått som definierar 

kommunens syn på kvalitet. Målen utgår bland annat från lagstiftning och Sveriges 

kommuner och landstings (SKL:s) jämförelsetjänst KKIK. 

 

Samtliga aktiviteter och uppdrag som genomförs inom omsorgssektionen ska kunna 

knytas till någon del av värdegrunden, något av de övergripande resultatmålen och helst 

till samtliga hållbarhetsperspektiv.  

5.1 Vår verksamhet ska vara tillgänglig för alla våra invånare 

Värdegrundens princip om tillgänglighet styrs av det politiska resultatmålet att: 

”Verksamheten ska vara tillgänglig och erbjuda bredd, kvalitet och mångfald utifrån 

medborgarnas behov.” 
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Tranemo kommun ska arbeta för att skapa inkluderande verksamheter som är tillgänglig för alla 

målgrupper samt arbeta för en känsla av samhörighet, oberoende av etnicitet, ålder, kön och andra 

förutsättningar6. 

 

Omsorgssektionen ska stå för god service i kontakten med medborgare, kollegor och 

samarbetspartners. Förvaltningslagens (1986:223), FL, och socialtjänstlagens 

bestämmelser om tillgänglighet och skyndsam handläggning är vår ledstjärna. 

5.2 Alla invånare ska bli bemötta på ett positivt och professionellt 

sätt 

Principen om bemötande styrs av det politiska resultatmålet att ”Alla som kommer i 

kontakt med omsorgssektionen ska uppleva att han/hon får ett gott bemötande, bra 

service och snabba och korrekta svar på sina frågeställningar”. 

 

Alla företrädare för kommunens verksamheter ska arbeta med ett medvetet jämställt 

förhållningssätt och aktivt arbeta för att avskaffa stereotypa uppfattningar om könsroller7. 

 

Utöver omsorgssektionens övergripande verksamhetsidé har funktionen för 

funktionsnedsättning och socialt stöd arbetat fram en egen värdegrund för att säkerställa 

att brukarna får ett gott bemötande. 

5.3 Vi levererar tjänster med god service och hög kvalitet 

Principen om service och kvalitet styrs av det politiska resultatmålet ”Ge alla medborgare 

förutsättningar att leva ett bra liv”. 

Alla människor – oavsett kön, klasstillhörighet, etnisk eller kulturell bakgrund, sexuell läggning, 

funktionsnedsättning, ålder – ska ha en rättvis möjlighet att uppnå sin fulla hälsopotential och ett 

tryggt liv8. 

Med hög kvalitet menas i detta sammanhang att vi arbetar enligt gällande regelverk. 

Verksamheten ska också arbeta förebyggande med att minska risker för felaktig 

handläggning och felaktigt utförande av insatser. 

För att beskriva vilken nivå på insatserna som medborgarna kan förvänta sig har 

funktionen för vård och omsorg tagit fram värdighetsgarantier (avser äldreomsorg).  

5.4 Alla invånare ska känna att de blir lyssnade på 

Principen styrs av det politiska resultatmålet att ”Medborgarens möjligheter till 

inflytande, delaktighet och möjlighet att påverka ska öka. Hon/han ska känna att hon/han 

blir lyssnad på”.  

 

                                                           
6 Rubrik Inkludering/Integration, strategisk plan 2016-2018, sid 8 
7 Rubrik Jämställdhet, strategisk plan 2016-2018, sid 8 
8 Rubrik Folkhälsa, strategisk plan 2016-2018, sid 8 
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För att känna samhörighet med samhället behöver människor ha rätten och möjligheten att påverka 

sina egna livsvillkor och samhället de lever i. Inflytande och delaktighet är en förutsättning för ett 

demokratiskt samhälle. Därför ska medborgarnas åsikter och kunskaper ses som en tillgång för 

kommunen och aktivt tas tillvara i kommunens olika verksamheter och i de politiska 

beslutsprocesserna.  Tillgänglig information är grundläggande för möjlighet till inflytande9. 

5.5 Hållbarhetsperspektiv 

Till de tre hållbarhetsperspektiven kan två politiska resultatmål kopplas. Det är 

”Tranemo kommun kännetecknas av god miljö och ett hållbart samhälle i alla 

avseenden.” och ”Kommunens resurser ska användas på ett effektivt sätt.” 

 

För att nå en hållbar utveckling krävs ett helhetstänkande där ekonomiska, ekologiska 

och sociala aspekter vägs samman på ett balanserat sätt. Ekonomisk utveckling och social 

välfärd ska förenas med god miljö.  

5.5.1 Ekonomisk hållbarhet 

Grunden i ekonomisk hållbarhet är att skapa en balanserad ekonomisk tillväxt, utan att 

slita på naturresurser eller människa. Tranemo kommun ska skapa bästa möjliga 

verksamhet för våra invånare med de skattemedel och resurser som finns tillgängliga. En 

förutsättning för detta är en effektiv organisation. 

 

En effektiv organisation nås genom att verksamheten arbetar utifrån beslutade riktlinjer 

och rutiner.  

5.5.2 Ekologisk hållbarhet 

Ekologisk hållbarhet handlar om att skydda vår miljö och att effektivt använda jordens 

resurser. Varje generations behov ska tillgodoses utan att äventyra kommande 

generationers möjligheter. 

5.5.3 Social hållbarhet 

Social hållbarhet handlar om att uppfylla grundläggande mänskliga behov såsom hälsa, 

trygghet, utbildning, delaktighet, jämställdhet och maktutövning. Tranemo kommun 

som arbetsgivare ska arbeta för att personalen ska ha goda förutsättningar att göra ett 

gott arbete.  

5.6 Omsorgssektionens kompletterande strategiska områden 

För att uppfylla kraven i föreskriften SOSFS 2011:9 och kunna arbeta strategiskt med 

kvalitetsarbetet har omsorgssektionen tagit fram kompletterande strategiska områden. 

 

                                                           
9 Rubrik Inflytande och delaktighet, strategisk plan 2016-2018, sid 9 
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5.6.1 Helhetssyn och samverkan 

Omsorgssektionen har ett gemensamt uppdrag; vi är till för de som bor i Tranemo 

kommun. Även om sektionen är uppdelad i olika funktioner med särskilda uppdrag 

ansvarar var och en som arbetar i sektionen för att förstå och se helheten och det behov 

av samarbete som krävs, inom och utanför verksamheten, för att kunna tillmötesgå 

medborgarens behov.  

5.6.2 Medarbetarskap 

Medarbetarskapet utgår från omsorgssektionens verksamhetsidé och kännetecknas av ett 

medborgar- och brukarperspektiv.  Ledorden är pålitlig, nytänkande, lyhörd och kunnig. 

Varje medarbetare deltar aktivt i verksamhetens mål- och utvecklingsarbete, följer det 

överenskomna arbetssätt och de styrdokument som finns inom sektionen.  

 

Av den kommunövergripande policyn för medarbetar- och ledarskap10 beskrivs vidare 

att som medarbetare ska jag: 

• vara engagerad, delaktig och kompetent  

• väl känna till verksamhetens mål och ramar  

• bidra till att verksamheten utvecklas samt att målen uppnås  

• bidra till ett gott arbetsklimat på min arbetsplats  

5.6.3 Ledarskap 

Ledarskapet utgår från omsorgssektionens verksamhetsidé och kännetecknas av ett högt 

förtroende och en respekt för medarbetarnas kompetens, bedömning och agerande. Som 

ledare företräder man sin egen verksamhet, men tar gemensamt ansvar för helheten i 

kommunen. 

 

Av den kommunövergripande policyn för medarbetar- och ledarskap11 beskrivs vidare 

att som ledare ska jag utöver medarbetarskapet: 

• initiera och driva utveckling i min verksamhet 

• ge medarbetarna förutsättningar att bidra till att verksamheten utvecklas 

• ansvara för att uppsatta mål nås inom givna ramar 

• verkställa beslut 

6 Ledningssystemets delar 

Omsorgssektionens ledningssystem innehåller delar som tillsammans ska bidra till att 

sektionen verksamhet har god kvalitet. Genom att synliggöra processer, fastställa rutiner 

och analysera avvikelser kan verksamheten lyfta brister från individ- till systemnivå. De 

                                                           
10 Beslutad av kommunfullmäktige 2006-09-25 §94 
11 Beslutad av kommunfullmäktige 2006-09-25 §94 
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processer, rutiner (stöddokument) som omsorgssektionen har för att säkra 

verksamhetens kvalitet finns samlade på kommunens Intranät.  

6.1 Processer 

En process är en serie aktiviteter som främjar ett bestämt ändamål eller ett avsett resultat. 

Processer finns på olika nivåer. En huvudprocess består som regel av ett flertal 

delprocesser och till detta finns stöd- och ledningsprocesser (såsom rekryteringsprocess, 

löneprocess och målprocess).  

Figur 2 Omsorgssektionens huvudprocess 

6.1.1 Processägare, processledare och kompetensförsörjare 

I figur 4 beskrivs omsorgssektionens huvudprocess. Processägare är sektionschef, som 

har det strategiska ansvaret för att processerna förbättras och utvecklas. Processägaren 

ska skapa ramarna för den operativa verksamheten. 

 

Processledare är respektive funktionschef, som ansvarar för hur processen styrs 

operativt, att den förbättras och uppfyller de mål som ställs på den. Processledare fattar 

beslut om omprioriteringar och tillfälliga resursförstärkningar. 

 

Kompetensförsörjare är sektionens områdeschefer med stöd av MAS och SAS. 

Kompetensförsörjarens roll är att ge personalen möjlighet till kompetensutveckling och 

ge återkoppling på personalens prestationer. 

6.1.2 Processens utformning 

Huvudprocessen delas upp i ett flertal delprocesser. Dessa beslutas av 

omsorgssektionens ledningsgrupp. Omsorgssektionens kvalitetsarbete ska ha sin 

utgångpunkt i processarbetet med syfte att få varje process att fungera så bra som 

möjligt. Omsorgssektionens ledning och medarbetare ska kontinuerligt arbeta med att 

kartlägga de processer och flöden som finns i verksamheten och med att ta fram de 

rutiner som behövs för att säkra verksamhetens kvalitet. Uppdraget att stödja 

verksamheten ligger på MAS och SAS.  

 

Processbeskrivningarna ska hållas så allmänna som möjligt. Syftet är att beskriva 

omsorgssektionens uppdrag och inte dess organisationsuppbyggnad. Hur uppdraget 

utförs kan ändras över tid, men vad vi ska göra är lagstyrt.  Det finns heller inget värde i 
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att identifiera och undersöka allt vi gör in i minsta detalj. Paretoprincipen12 gäller även 

här, det vill säga att 80 % av kundvärdet skapas inom 20 % av processens aktiviteter.  

6.2 Rutiner (våra styrdokument) 

Sektionens verksamheter styrs av en rad styrdokument som blivit antagna i de olika 

politiska organen eller inom förvaltningen enligt Riktlinjer för Tranemo kommuns 

styrdokument13. Dokumenten kan antingen vara aktiverande (beskriver färdriktningen) 

eller normerande (beskriver förhållningssätt). Vidare kan sektionen anta rutiner eller 

instruktioner.  

6.2.1 Aktiverande styrdokument 

De aktiverande styrdokumenten är strategi, program och plan. De används för att 

planera verksamheten och för att beskriva vad man vill uppnå. Strategier är översiktliga 

och behandlar långsiktiga mål, men utan att beskriva hur det ska göras. Program är en 

mellanform mellan strategi och plan. Här kan både långsiktiga mål och direktiv blandas 

med kortsiktiga. Plan används för att beskriva verksamhetens planering för det 

kommande året och ska alltid utgå från kommunens vision, strategiska plan och budget. 

Det mesta sektionens årsplaneringen sker i planerings- och uppföljningssystem Stratsys. 

6.2.2 Normerade styrdokument 

De normerande dokumenten är policy, riktlinje och regler. Det finns ingen hierarkisk 

ordning mellan dokumenttyperna. En policy ska beskriva kommunens förhållningssätt 

till något på en övergripande nivå, exempelvis Bemötandepolicy. En riktlinje ska ge mer 

konkret stöd för ett visst handlande, en metod eller tillvägagångssätt, exempelvis 

Riktlinjer för Tranemo kommuns styrdokument. Regler sätter exakta gränser för 

verksamhetens handlande, exempelvis Rutiner för lex Sarah. Att dokumentet i detta fall 

benämns ”rutiner” beror på att det är reglerat i föreskrift. 

 

Alla styrdokument som är kravställda enligt lag ska dokumenteras enligt kommunens 

Riktlinjer för Tranemo kommuns styrdokument. 

6.2.3 Rutin och instruktion 

Chef och stödjande funktioner såsom medicinskt ansvarig sjuksköterska, socialt ansvarig 

samordnare och systemförvaltare får fastställa rutiner och instruktioner för 

verksamheten. Rutiner och instruktioner ska dokumenteras på framtagen blankett.  

En rutin beskriver vad som ska utföras. Den kan gälla för hela verksamheten eller för ett 

specifikt område. En instruktion beskriver bestämda tillvägagångssätt. Det vill säga hur 

ett arbetsmoment ska utföras och vem som ansvarar för utförandet.  

                                                           
12 Paretoprincipen är uppkallad efter den italienska nationalekonomen och statistikern Vilfredo Pareto, 1848-

1923. Pareto fann att ett mycket litet antal feltyper oftast svarar för en mycket stor del av det totala antalet fel.  
13 KS/2014:255 
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6.3 Samverkan 

Samverkan internt och externt är en nyckelfaktor för att skapa god kvalitet. 

Omsorgssektionens brukare har många gånger ett sammansatt och komplext behov som 

innebär att samarbete mellan sektionens verksamheter, andra vårdgivare, med 

myndigheter och andra aktörer. Att ta fram och säkerställa rutiner och processer för 

samverkan är därför ett högt prioriterat område i omsorgssektionens kvalitetsarbete. 

Intern samverkan styrs genom process- och flödesbeskrivningar medan extern 

samverkan regleras genom lag, avtal och överenskommelser.  

6.4 Rättssäker handläggning 

Ingången till omsorgssektionens verksamhet är myndighetsfunktionen. Det är därför 

viktigt att den enskilde får en rättssäker handläggning och är delaktig i hela processen 

från ansökan, via utredning till beslut och genomförande av insatser. För att säkerställa 

god kvalitet ska verksamheten använda de arbetssätt och metoder som är baserad på 

vetenskap och evidens.  

 

Alla åtgärder som rör en brukare ska kunna spåras och identifieras i dokumentationen. 

En social journal/akt ska innehålla de uppgifter som behövs för en god och säker vård 

och omsorg av brukaren. All dokumentation ska ske i det digitala verksamhetssystemet. 

6.4.1 Personuppgifter 

Dokumenterade personuppgifter hos vårdgivaren ska vara riktiga och enbart tillgängliga 

och användbara för den som är behörig. Det ska vara möjligt att spåra de åtgärder en 

användare gjort. Sektionen ska regelbundet genomföra loggningar av användande av 

verksamhetssystem. 

6.5 Personal- och kompetensförsörjning 

För att kunna ge ett gott stöd, en god service samt en god vård och omsorg ska det finnas 

personal i verksamheten med lämplig utbildning och erfarenhet. För att säkra 

verksamhetens utveckling och kvalitet är därför en väl fungerande personal- och 

kompetensförsörjning viktig. Det är våra medarbetares förmåga, kompetens och 

professionalitet som avgör kvaliteten på den verksamhet vi skapar.  

God kvalitet och hög brukar- och patientsäkerhet kräver också personalens engagemang 

och delaktighet. Detta skapas genom en förståelse för arbetets innebörd och möjlighet till 

kompetensutveckling. 

• Omsorgssektionen ska ha en övergripande kompetensförsörjningsplan för att 

säkerställa att verksamheten har personal med rätt kompetens 

• Varje medarbetare ska ha en individuell utvecklingsplan 

• Varje nyanställd och personal som återinträder i tjänst efter längre tids ledighet 

ska få relevant introduktion 
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6.6 Systematiskt förbättringsarbete 

Utöver processer och rutiner krävs andra insatser för att systematiskt arbeta med 

kvalitetsarbetet. Det handlar om att förebygga och upptäcka risker, säkerställa att 

processer och rutiner följs (egenkontroll) och att förstå varför verksamheten ibland brister 

i att följa det regelverk som finns (avvikelser). 

6.6.1 Riskanalys 

Riskanalys används för att identifiera risker i en verksamhet som kan medföra försämrad 

kvalitet eller patientsäkerhet. Det kan vara risker i den befintliga verksamheten eller 

risker som uppstår vid förändringar. Riskanalysen genomförs inom ett avgränsat område 

och kan användas i det vardagliga arbetet och inför stora verksamhetsövergripande 

förändringar. 

 

I riskanalysen uppskattas sannolikheten för att en händelse ska inträffa och vilka 

negativa konsekvenser som skulle kunna bli följden av den. En sammanlagd värdering 

av dessa två parametrar leder fram till en allvarlighetsgrad.  

 

Ibland kan det vara lämpligt att genomföra riskanalys med både patientsäkerhets- och 

arbetsmiljöperspektiv. Syftet med riskanalysen är att identifiera risker utifrån brukare-, 

verksamhet- och personalperspektiv.  

 

De risker som bedöms ha hög allvarlighetsgrad ska analyseras och förslag på åtgärder 

ska tas fram och genomföras. Omsorgssektionen utgår från ”Riskanalys och händelseanalys” 

som tagits fram av SKL. Övergripande riskanalyser ges på uppdrag av sektionschef eller 

funktions-/myndighetschef. Riskanalyser på verksamhetsnivå ska genomföras som en del 

av det systematiska kvalitetsarbetet och är således ett underförstått uppdrag. 

 

Det resultat som framkommit av en riskanalys av övergripande karaktär ska alltid 

diskuteras i ledningsgrupp för kollektivt lärande och gemensam utveckling av 

verksamheten. De resultat som framkommer av en verksamhetsnära riskanalys bör i 

många fall lyftas till övriga verksamheter för kännedom.  

 

Uppföljning av externa utförare ska ske regelbundet utifrån fastställt 

förfrågningsunderlag. Se separat rutin. 

6.6.2 Egenkontroll 

Egenkontrollen är omsorgssektionens systematiska uppföljning och utvärdering av den 

egna verksamheten. Resultatet och analysen av underlaget är ytterligare en input till 

förbättringar. Frekvensen på egenkontrollen är beroende av typ (se nedan). 

Omsorgssektionens egenkontroll består av: 

1. Mål och resultat – kommunen som helhet (inkluderat omsorgssektionen) deltar i 

KKiK. Verksamheten följer sin utveckling i förhållande till andra kommuner, 
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men också sett till sig själv över tid genom att delta i öppna jämförelser och 

kommun- och landstingsdatabasen (KOLADA). 

2. Nationella kvalitetsregister – BPSD14, Senior Alert och Palliativa registret. 

Verksamheten planerar även att börja arbeta i FUNCA15. Varje aktuell brukare 

ska följas upp en gång per sex månader i kvalitetsregistren. 

3. Lokala enkäter med fokus på brukarnas behov, upplevelse och resultat av 

insatserna genomförs inom olika delar av verksamheten. Särskilt viktiga är dessa 

där Socialstyrelsen inte genomför landstäckande undersökningar.  

4. Kollegiala journalgranskningar. 

5. Självskattningsdokument för medarbetare och områdeschefer för att säkerställa 

att man följer framtagna styrdokument. 

6.6.3 Avvikelser: synpunkter och klagomål 

Synpunkter och klagomål kan lämnas till kommunen på flera olika sätt, via hemsidan, 

via brev, men även direkt till sektionens medarbetare. Synpunkter registrerade via 

hemsidan och som lämnats till myndigheten skriftligt hanteras i kommunens 

diariesystem.  

Omsorgssektionen arbetar med att utveckla hanteringen av synpunkter och klagomål, 

men området berör hela den kommunala verksamheten, vilket kräver samverkan mellan 

sektionerna.  

Hur synpunkter och klagomål tas emot och utreds beskrivs i separat rutin.  

6.6.4 Avvikelser: missförhållande, vårdskada och risk för sådana händelser 

När ett missförhållande eller en vårdskada eller en risk för sådan händelse uppstår ska 

verksamheten omgående rapportera, åtgärda och avhjälpa det som blivit fel. För att 

förhindra att en liknande situation uppstår ska händelsen utredas och bakomliggande 

orsaker kartläggas.  

 

Missförhållanden, vårdskador och risk för sådana händelser hanteras enligt respektive 

rutin.  

 

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) tillsammans med socialt ansvarig samordnare 

(SAS) ansvarar för att sammanställa alla avvikelser inom omsorgssektionen tertialvis och 

att analysera dessa tillsammans med funktions- och sektionschef. Detta för att upptäcka 

mönster och trender som normalt inte framkommer i utredningen av ett enskilt ärende. 

                                                           
14 Beteendemässiga och psykiska symtom vid demens 
15 Ett arbetsverktyg för personal inom LSS, personkrets 1 och 2 
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6.6.5 Kvalitetsdialog 

Varje höst genomförs en kvalitetsdialog där MAS och SAS, ibland tillsammans med 

funktionschef, besöker varje chef för att diskutera kvalitetsarbete. I dialogen deltar även 

personal från enheten och berörd HSV-personal.  Temat för kvalitetsdialogen är olika 

från år till år.  

 

Utfallet av dialogen är ett av underlagen till patientsäkerhets- och kvalitetsberättelsen. 

7 Dokumentation av kvalitetsarbetet 

Det systematiska kvalitetsarbetet förutsätter att dokumentationen sker löpande och på ett 

ordnat sätt.  Varje år ska omsorgssektionens kvalitetsarbete redovisas. Det görs i 

patientsäkerhets- och kvalitetsberättelsen (PSKB). Verksamhetschefen ansvarar för den 

övergripande sammanställningen. 

Alla processer och rutiner ska finnas publicerade på sektionens del av intranätet. 

7.1 Projekt, uppdrag- och aktivitetsbeskrivning 

Dokumentation av projekt, uppdrag eller aktiviteter ska ske i planeringsverktyget 

(Stratsys) eller i framtagna mallar för omsorgssektionens verksamhet. Syfte och mål ska 

beskrivas och en plan för uppföljning av de förändringar och det utvecklingsarbete som 

genomförs i verksamheten ska finnas. 

7.2 Verksamheternas kvalitetsberättelse 

Varje verksamhet ska beskriva hur man arbetat med kvalitetsfrågor under året. Detta 

görs i planeringsverktyget (Stratsys). Analys och kommentarer dokumenteras och 

redovisas till nästa ledningsnivå. 

Sektionschefen ansvarar för att sedan beskriva detta i kommunens årsredovisning där 

uppföljning av mål, verksamhet och ekonomi redovisas. 

7.3 IT-stöd 

Sedan 2010 använder Tranemo kommun Stratsys som planerings- och 

uppföljningssystem. I Stratsys dokumenteras kommunens mål- och resultatarbete. Här 

dokumenteras sektionens kvalitets- och förbättringsaktiviteter.  

Verksamhetens processer dokumenteras i Procydo. 
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8 Organisation för kvalitetsarbete 

Det är vårdgivaren eller den som bedriver socialtjänst, hälso- och sjukvård eller 

verksamhet enligt LSS som har ansvaret för att det ska finns ett ledningssystem för att 

systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra kvaliteten i verksamheten. 

Ledningssystemet ska beskriva ansvarsfördelning, personalens medverkan och 

organisationen av det systematiska kvalitets- och förbättringsarbetet. 

 

I Tranemo kommun är det kommunstyrelsen som är vårdgivare16 och den som bedriver 

socialtjänst och verksamhet enligt LSS17. Enligt hälso- och sjukvårdslagen ska kommunen 

ha en verksamhetschef18 för kommunal hälso- och sjukvård och en medicinskt ansvarig 

sjuksköterska19.  

8.1 Kommunstyrelsen 

• Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för omsorgsektionens 

kvalitetsarbete och beslutar om ledningssystemets uppbyggnad och omfattning. 

• Kommunstyrelsen beslutar om övergripande mål och riktlinjer och följer upp 

dessa. 

• Kommunstyrelsen ansvarar för omsorgssektionens totala resursbehov, för att 

säkra kvalitet på kort och lång sikt.  

8.2 Sektionschef 

Med stöd av MAS och SAS ska sektionschef: 

• Leda och planera sektionens kvalitets- och utvecklingsarbete och säkerställa att 

styrande dokument för systematiskt kvalitetsarbete dokumenteras, antas och 

implementeras. 

• Säkerställa verksamhetens kvalitet genom processtyrning, uppföljning, 

utvärdering, egenkontroll och ständiga förbättringar.  

• Bevaka sektionens totala resursbehov och ansvara för att upprätta sektionens 

samlande kompetensförsörjningsplan för att säkra kvalitet på kort och lång sikt.  

• Säkerställa att mål bryts ner, måttsätts och att aktiviteter skapas för att nå målen. 

• Sammanställa den sektionsövergripande kvalitets- och 

patientsäkerhetsberättelsen.  

                                                           
16 1 kap 3 § PSL 
17 Föreskrift och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 
18 4 kap 2 § HSL (2017:30) 
19 11 kap 4 § HSL (2017:30 
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8.2.1 Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)20 

Uppgifterna är lagreglerade21 och innebär att MAS ska säkerställa att: 

• Patienterna får en säker och ändamålsenlig hälso- och sjukvård av god 

kvalitet inom kommunens ansvarsområde. 

• Det finns rutiner som säkerställer att kontakt tas med sjuksköterska, 

arbetsterapeut, fysioterapeut eller läkare, om patients tillstånd kräver det. 

• Patienterna får den hälso- och sjukvård som läkare ordinerat. 

• Beslut om att delegera hälso- och sjukvårdsuppgifter är förenliga med säker 

vård för patienten. 

• Utreda och informera vårdgivaren om en patient drabbas av eller utsatts för 

risk för att drabbas av allvarlig skada eller sjukdom. 

• Hälso- och sjukvårdsjournaler förs i den omfattning som föreskrivs i 

patientdatalagen. 

• Rutinerna för läkemedelshantering är ändamålsenliga och väl fungerande. 

 

8.2.2 Socialt ansvarig samordnare (SAS) 

I uppdraget som SAS ingår att: 

• Ansvara för att brukarna får säkra och ändamålsenliga insatser av god 

kvalitet inom kommunens ansvarsområde. 

• Säkra att brukaren får sina behov prövade i en rättssäker 

myndighetsutövning. 

• Säkra att brukaren får de insatser som myndighetsutövningen beslutat om 

och att dessa är individuellt utformade såväl i beslut som i verkställighet. 

• Säkra att dokumentation förs i den omfattning som föreskrivs i lag (FL, SoL, 

LSS, LVU, LVM med flera). 

• Säkra att kontakter mellan myndighetsfunktionen och utförare tas när en 

brukares behov kräver det. 

• Utreda och informera kommunstyrelsen om en brukare som i samband med 

insats drabbats av eller riskerat att drabbas av ett allvarligt missförhållande. 

8.2.3 Systemförvaltare 

Systemförvaltare ansvarar för daglig drift och förvaltning av sektionens 

verksamhetssystem. Vidare ingår att: 

                                                           
20 I Tranemo kommun finns enbart MAS. Om kommunen haft ett separat verksamhetsområde som i huvudsak 

omfattar rehabilitering får en arbetsterapeut, fysioterapeut eller sjukgymnast ha det ansvar som MAS annars 

har. Han eller hon kan då kallas för medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR).  

21 Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30), hälso- och sjukvårdsförordningen (2017:80), 

patientsäkerhetsförordningen (2010:1369) 
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• Samverka med IT-enheten runt drift och utveckling 

• Medverka i informationssäkerhetsarbetet 

• Regelbundet lämna statistikuppgifter till Socialstyrelse och SCB. 

• Regelbundet logga användare i verksamhetssystemet, enligt riktlinje. 

8.3 Funktions-/myndighetschef  

Funktions-/myndighetschef ansvarar för att leda det systematiska kvalitetsarbetet i 

enlighet med lagar, föreskrifter, processer och styrande dokument inom det egna 

funktionsområdet och ska:  

• Säkerställa att mål bryts ner, måttsätts och att aktiviteter skapas för att nå målen. 

• Bevaka funktionsövergripande resursbehov för att säkerställa kvaliteten på kort 

och lång sikt. 

• Rapportera, följa upp och i förekommande fall utreda/dokumentera avvikelser 

såsom klagomål, synpunkter, missförhållande och vårdskador.  

• Identifiera och dokumentera de processer och aktiviteter som funktionen bygger 

på och som krävs för samverkan internt och externt. 

• Ta fram och dokumentera styrande dokument för det egna funktionsområdet.  

• Sammanställa den funktionsövergripande kvalitets- och 

patientsäkerhetsberättelsen.  

8.4 Områdeschef 

Områdeschef ansvarar för att leda det systematiska kvalitetsarbetet på enheten i enlighet 

med lagar, föreskrifter, processer och styrande dokument inom det egna 

funktionsområdet och ska: 

• Säkerställa att mål bryts ner, måttsätts och att aktiviteter skapas för att nå målen. 

• Bevaka områdets resursbehov för att säkerställa kvaliteten på kort och lång sikt. 

• Rapportera, följa upp och utreda avvikelser såsom klagomål, synpunkter, 

missförhållande och vårdskador.  

• Identifiera och dokumentera de processer och aktiviteter som verksamheten 

bygger på och som krävs för samverkan internt och externt. 

• Ta fram och dokumentera instruktioner för den egna verksamheten. 

• Sammanställa områdets kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse. 

8.5 Medarbetare på alla nivåer ansvarar för att: 

• Kontinuerligt delta i det systematiska kvalitetsarbetet. 

• Arbeta efter gällande processer. övergripande styrdokument och instruktioner. 

• Aktivt bidra i kvalitetsutvecklingen på enheten. 
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• Rapportera brister i kvaliteten såsom missförhållanden, vårdskador eller risker 

för att sådana händelser uppstår och i förekommande fall delta i analysen av 

dessa.  

• Delta i uppföljningen och analysen av mål och resultat 

9 Uppföljning 

Ledningssystemet ska revideras i samband med att ny strategisk plan antas och när de 

övergripande resultatmålen ändras. I dessa fall ska riktlinjerna beslutas av 

kommunstyrelsen. 

En årlig avstämning av ledningssystemet ska ske i samband med planeringen av det 

kommande verksamhetsåret. Framkommer små förändringar kan riktlinjerna revideras 

av omsorgssektionens ledningsgrupp. Behöver ledningssystemet av någon anledning 

skrivas om i sin helhet ska riktlinjerna på nytt antas politiskt.    

10 Implementering 

Styrdokumentet ska implementeras i linjeorganisationen och arbetas med årligen. 

 


