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Förord
Denna tekniska rapport (TR) SIS/CEN/TR 15992:2006 har utarbetats av tekniska kommittén CEN/TC BT
vars sekretariat har upprätthållits av SIS, Swedish Standard Institute.
Texten i boxarna är SS-EN ISO 9004:200 originaltext.
Kursiv text utanför boxarna är från CEN/TS 15224.
Normal text utanför boxarna är vägledning för implementering av SS-EN ISO 9004:2000.
Denna TR är avsedd att tillhandahålla en vägledning för tillämpning av ISO 9004:2000 inom hälso- och sjukvårdsorganisationer. Kommentarer och exempel med användande av terminologi som är specifik för hälsooch sjukvård ges för att tydliggöra texten i ISO 9004:2000. Denna vägledning är avsedd att utgöra ett kompletterande par tillsammans med SIS-CEN/TS 15224:2005 'Ledningssystem för kvalitet i hälso- och sjukvården – Vägledning för användning av EN ISO 9001:2000', som är en vägledning för tolkning och tillämpning
av ISO 9001:2000 i hälso- och sjukvård, nyligen framtagen av CEN BT TF 142.
Den tekniska specifikationen (TS) tar sin utgångspunkt i vårdens vardag. Den tydliggör hur Europeiska organisationer inom hälso- och sjukvård kan tolka och tillämpa kraven i standarden ISO 9001:2000 när man utvecklar och inför ett ledningssystem för kvalitet. SIS-CEN/TS 15224:2005 Ledningssystem för kvalitet i hälso- och sjukvården – Vägledning för användning av EN ISO 9001:2000 är tillämplig på samtliga organisationer inom hälso- och sjukvården, oavsett organisatorisk struktur, ägarförhållanden, typ av vårdutbud, lokalt
tillämpade angreppssätt eller lokalisering.
Denna TR som vägledning för tillämpning av ISO 9004:2000 inom vården innefattar ett ramverk för riskhantering. Aspekter på riskhantering är därför betonade i vägledningen.
ISO-IWA 1 version 2, den spanska UNE 66174:2003, den brittiska HQS International Standards och Guidelines for Managing Risk in the Health Services Sector från Australien och Nya Zeeland har använts som referensdokument (se referenser).
(Se riskrelaterade termer under 3. Termer och definitioner)
Denna TR kan inte användas för tredje parts certifiering. Detta dokument är avsett att användas av organisationer som redan tillämpar ett ledningssystem för kvalitet enligt ISO 9001:2000 med hjälp av SIS-CEN/TS
15224:2005. Denna TR bör användas för att kontinuerligt förbättra ledningssystem för kvalitet som motsvarar
kraven i ISO 9001:2000 och som tillämpas i hälso- och sjukvårdsorganisationer.
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0
0.1

Orientering
Allmänt

Att införa ett ledningssystem för kvalitet bör vara ett strategiskt beslut av organisationens högsta ledning.
Utformning och införande av en organisations kvalitetsledningssystem påverkas av olika behov, särskilda
mål, de produkter som tillhandahålls, de processer som tillämpas samt av organisationens storlek och struktur. Denna standard baseras på åtta kvalitetsledningsprinciper. Avsikten med denna standard är inte att
tvinga fram likformig uppbyggnad hos ledningssystem för kvalitet eller likformighet hos dokumentation.
Svensk ANM.

I texten används termerna ”ledningssystem för kvalitet” och ”kvalitetsledningssystem” synonymt.

En organisation
a) har syftet att fastställa och uppfylla krav och förväntningar hos dess kunder och övriga intressenter (medarbetare, leverantörer, ägare, samhället) för att uppnå konkurrensfördel och att göra detta på ett verkningsfullt och effektivt sätt och
b) bör också uppnå en önskad prestandanivå och förbättra denna.
Tillämpningen av kvalitetsledningsprinciper ger inte endast direkta fördelar utan också ett betydelsefullt bidrag vid hanteringen av kostnader och risker. Att överväga fördelar, kostnader och risker är betydelsefullt för
organisationen, dess kunder och övriga intressenter. Dessa överväganden rörande organisationens arbete
kan ha inverkan på
— kundlojalitet,
— köptrohet och rekommendationer,
— verksamhetsresultat såsom lönsamhet och marknadsandel,
— flexibel och snabb respons inför möjligheter på marknaden,
— kostnader och omloppstider genom verkningsfullt och effektivt utnyttjande av resurser,
— samordning av processer som bäst uppnår önskade resultat,
— konkurrensfördel genom förbättrad organisatorisk förmåga,
— medarbetares förståelse och motivation inför organisationens mål liksom medverkan i ständiga förbättringar,
— förtroende hos intressenter när det gäller organisationen effektivitet, illustrerat av ekonomiska och sociala fördelar vunna genom organisationens sätt att planera och arbeta, produktlivscykel och rykte,
— förmåga att skapa värde för såväl organisationen som för dess leverantörer genom att både optimera
kostnader och resurser och att visa flexibilitet och snabbhet i gemensamt agerande när marknadsförutsättningar ändras.
Målet för denna TR är att ge vägledning till hälso- och sjukvårdsorganisationer vid tillämpning av ISO
9004:2000. Fokus ligger på patientsäkerhet och ger en allmän översikt av riskhantering inom vården.
Vägledningen i detta dokument riktar sig till samtliga medarbetare i organisationen vars arbete kan ha inverkan på kvaliteten i någon av dess processer och därmed också på dess produkter eller tjänster.
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Verkningsfull riskhantering, med ursprung i tillverknings- och försäkringsverksamheter, accepteras i ökande
utsträckning i många länder såväl inom allmän som privat sektor som en integrerad del av ledningsarbete,
kvalitet och god vård.
Hälso- och sjukvård är verksamhet med erkänt höga risker och trots att vårdens riskhantering för närvarande
ligger långt efter andra högriskverksamheter såsom flygindustrin, bör riskhantering betraktas som en integrerad del vid förändring av ledning och styrning inom vården.
Inom hälso- och sjukvård är, trots att risker hanteras kontinuerligt, riskhanteringen inte systematiskt tillämpad
varför alla chefer/ledare och personal inom vården bör vara medvetna om betydelsen av att verkningsfull
riskhantering blir vardagsrutin inom alla vårdinrättningar.
Riskhantering är en integrerad del i alla hälso- och sjukvårdssystem. Speciellt bidrar den med ett heltäckande angreppssätt för patientsäkerhet och minimerar förluster som kan inträffa när som helst i vårdkedjan. I
allmänhet förbättrar riskhantering resursanvändning och inriktningsbeslut på alla nivåer av hälso- och sjukvårdssystemet.
Riskhantering följer en serie aktiviteter i processen men det är också ett system som innefattar en kultur för
samverkan och kommunikation. Den förutsätter logisk analys av fakta såväl som ledningsstruktur för att processen ska följas och kulturen tillämpas.
Riskhantering förutsätter också förebyggande angreppssätt. I system där säkerheten är av avgörande betydelse, såsom inom vården, är det oacceptabelt att invänta skador/förluster innan man identifierar behoven av
förbättringar. I riskhanteringen ingår att identifiera potentiella problem innan de blir manifesta.
Förutom att ta ansvar för omgivningen inkluderar riskhantering förverkligande av möjligheter eller introduktion av nya angreppssätt där underlåtenhet att agera medför onödiga risker.
Riskhantering inom hälso- och sjukvård bör omfatta riskhanteringsaktiviteter beträffande:
— vården av patienter
— personal
— dokumentation, data och kommunikation
— ledning och styrning
— enhetsvisa rutiner
— miljö
Risker kan uppstå såväl från interna som externa källor och kan innefatta:
— en negativ händelse under den kliniska processen
— förekomst av en undvikbar bieffekt som inte kategoriseras som negativ händelse
— bristande funktion hos utrustning
— hot mot den fysiska säkerheten
— överträdelse av säkerhetsbestämmelser
— brott mot lag/föreskrift eller kontraktsansvar
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0.2

Processinriktning

Denna standard förordar tillämpning av en processinriktning när ett ledningssystem för kvalitet utvecklas,
införs och förbättras till sin verkan och effektivitet. Avsikten är att öka tillfredsställelsen hos intressenter genom att deras krav uppfylls. För att en organisation skall fungera effektivt, måste den definiera och styra ett
flertal sammanlänkade aktiviteter. En aktivitet som använder resurser och som styrs för att göra det möjligt
att omforma insatser till utfall kan betraktas som en process. Ofta utgör utfallet från en process insatsen i
nästa process.
Tillämpningen av ett system av processer inom en organisation, tillsammans med identifieringen av och
samspelet mellan dessa processer samt styrningen av dem, kan betecknas som ”processmodellen”.
En fördel med processmodellen är den fortlöpande styrning som den ger av kopplingen mellan de enskilda
processerna inom systemet av processer, liksom kombinationen av och samspelet mellan dem.
När det används inom ett ledningssystem för kvalitet, framhäver ett sådant angreppssätt betydelsen av att
a) förstå och uppfylla krav,
b) inse behovet av att betrakta processerna med utgångspunkt från skapat mervärde,
c) ta fram resultat rörande processernas prestanda och verkan samt
d) det genomförs ständig förbättring av processerna baserat på objektiv mätning.
Den modell av ett processbaserat kvalitetsledningssystem som återges i figur 1 visar processernas inbördes
förhållanden så som de anges i avsnitten 4 till 8. Figuren visar att intressenter spelar en betydelsefull roll
genom att definiera krav som utgör insatser. Bevakning av intressenternas tillfredsställelse erfordrar utvärdering av information som rör intressenternas uppfattning om huruvida organisationen har uppfyllt deras krav
eller inte. Modellen i figur 1 visar inte processer på detaljnivå.
— bedrägeri
Detta dokument riktar sig därför till organisationens högsta ledning såsom högsta operative chef, ledare för
medicinska och omvårdnadsprofessionerna, administrativa och andra chefer. Även mellanchefer såsom
chefer inom administrationen, kliniska och tekniska enheter, avdelningar och serviceenheter samt alla processledare är målgrupper.
Vägledning ges för hur man förbättrar vårdorganisationens prestationer, dess verkningsfullhet och tjänstekvalitet, hur man reducerar kostnader, hanterar risker och ökar sin konkurrenskraft genom att öka tillfredsställelsen hos kunder och andra intressenter.
Denna TR 9004 kan också användas för självutvärdering för att såväl tydliggöra organisationens samstämmighet med vägledningen för förbättringar som för att utvärdera mognadsgraden av dess ledningssystem
för kvalitet samt för att identifiera möjligheterna för förbättringar via tvärprofessionella team. Utvärdering genom att använda kriterierna i ISO 9004:2000 kan vara ett första steg mot jämförelse gentemot utmärkelsekriterierna i totalkvalitetsmodeller såsom EFQM Excellence Model.
Bilaga A ISO 9004:2000 innehåller information om självutvärdering samt en modell för mognadsgradering för
organisationen. Denna TR-9004 ger dessutom vägledning som kan användas för att skapa en checklista
som är specifik för utvärdering av hälso- och sjukvård.
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