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Förord
Denna Europastandard har utarbetats av CEN/TC 362, Health care services – Quality management systems.
Sekretariatet hålls av SIS.
Denna Europastandard ska ges status av nationell standard, antingen genom publicering av en identisk text
eller genom ikraftsättning senast juni 2017, och motstridande nationella standarder ska upphävas senast juni
2017.
Enligt CEN/CENELECs interna bestämmelser ska följande länder fastställa denna Europastandard: Belgien,
Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland,
Litauen, Luxemburg, Makedonien, Malta, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Schweiz, Serbien,
Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Turkiet, Tyskland, Ungern och Österrike.
Denna Europastandard har utarbetats under mandat som CEN fått av Europeiska Kommissionen och EFTA.
Den stöder grundläggande krav i EUs direktiv.
Sambandet med EU-direktiv beskrivs i bilaga ZA, som ingår som en informativ del i denna standard.
Det bör uppmärksammas att vissa beståndsdelar i denna Europastandard möjligen kan vara föremål för
patenträtter. CEN ska inte hållas ansvarig för att identifiera någon eller alla sådana patenträtter.
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Orientering
0.1.

Allmänt

Att införa ett ledningssystem för kvalitet är ett strategiskt beslut inom en hälso- och sjukvårdsorganisation, vilket
kan bidra till att förbättra organisationens övergripande prestanda och skapa en bra grund för initiativ till hållbar
utveckling.
De tänkbara fördelarna för en hälso- och sjukvårdsorganisation med att införa ett ledningssystem för kvalitet
baserat på denna standard är att:
a) ständigt kunna erbjuda produkter och tjänster inom hälso- och sjukvård som uppfyller kundkrav och
tillämpliga författningskrav;
b) underlätta möjligheten att öka kundtillfredsställelsen;
c) hantera risker och möjligheter kopplade till organisationens förutsättningar och mål;
d) visa överensstämmelse med krav som specificerats i ledningssystemet för kvalitet. Denna standard kan
användas av interna och externa parter.
Avsikten med denna standard är inte att hävda behov av att:


ha likformig uppbyggnad hos olika ledningssystem för kvalitet;



anpassa dokumentation till avsnittsstrukturen i denna standard;



använda den specifika terminologin i denna standard inom organisationen.

Denna standard omfattar krav på kvalitetsledning men specificerar inte krav för specifika tjänster inom hälsooch sjukvård. De krav på ledningssystem för kvalitet som anges i denna standard utgör komplement till krav på
produkter och tjänster inom hälso- och sjukvård.
Denna standard tillämpar processinriktning, och som delar ingår PDCA-cykeln (Plan-Do-Check-Act) och
riskbaserat tänkande.
Processinriktningen gör det möjligt för en organisation att identifiera och kartlägga sina kliniska och andra
processer och hur dessa samverkar.
PDCA-cykeln gör att en organisation kan försäkra sig om att dess processer har tillräckliga resurser och lämplig
ledning, samt att förbättringsmöjligheter identifieras och tillvaratas.
Riskbaserat tänkande gör det möjligt för hälso- och sjukvårdsorganisationen att identifiera faktorer som kan
göra att dess kliniska eller andra processer eller dess ledningssystem för kvalitet avviker från planerat resultat.
Det gör det också möjligt att införa förebyggande åtgärder för att minimera negativa effekter och att maximalt
utnyttja möjligheter när sådana uppkommer (se avsnitt A.4).
Att ständigt uppfylla krav och möta framtida behov och förväntningar utgör en utmaning för varje organisation
inom hälso- och sjukvård i en allt mer dynamisk och komplex omvärld. För att uppnå detta mål kan
organisationen komma att anse det nödvändigt att, utöver korrigering och ständig förbättring, använda andra
metoder såsom genomgripande förändringar, innovationer och omorganisationer.
I denna standard används följande verbformer:
—

”ska” anger krav;
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—

”bör” anger rekommendation;

—

”får” anger medgivande;

Svensk ANM. Engelska verbet "may" översätts ibland även med ”kan” eller ”skulle kunna”.

—

”kan” anger möjlighet eller förmåga.

Information markerad ”ANM.” (anmärkning) är avsedd att klargöra eller ge vägledning i att förstå det aktuella
kravet.
Svensk ANM.
kvalitet”.

I denna standard används den kortare termen ”kvalitetsledningssystem” i stället för ”ledningssystem för

0.1.1 Kvalitetsledning inom hälso- och sjukvård
Detta är en branschspecifik standard inom hälso- och sjukvård avseende kvalitetsledningssystem.
Denna standard inbegriper SS-EN ISO 9001:2015 och kompletterar denna med tolkningar, förklaringar,
exempel och tilläggskrav.
Denna standard ersätter SS-EN 15224:2012. Tillägg som är specifika för hälso- och sjukvård visas som
blåfärgad kursiv text.
Detta är en fristående standard som kan användas av hälso- och sjukvårdsorganisationer för bedömningar av
överensstämmelse i certifieringssyfte.
Kraven i denna standard inbegriper på ett heltäckande sätt kraven från SS-EN ISO 9001:2015 med tilläggskrav,
specifikationer och tolkningar för hälso- och sjukvård. Krav har lagts till när så har bedömts relevant och
existerande krav har klargjorts för sammanhang inom hälso- och sjukvård.
Denna standard inkluderar också aspekter relaterat till klinisk riskhantering allt igenom planering, utförande och
styrning av processer.
ISO 9001:2008 har reviderats varvid viktiga förändringar infördes i EN ISO 9001:2015.
Några exempel på större förändringar är:


”Riskbaserat tänkande” är ett angreppssätt som genomsyrar den nya standarden i kapitel 4,5,6,8,9 och
10.



Två nya kapitel (4.1 och 4.2) som relaterar till organisationens förutsättningar och sammanhang har
inkluderats. Dessa kräver att organisationen bestämmer frågeställningar och krav som kan ha en
inverkan på planeringen av kvalitetsledningssystemet.

Dessa förändringar är viktiga att vara medveten om när den reviderade standarden tillämpas.
Alla förändringarna har beaktats vid denna revidering av SS-EN 15224.
0.1.2

Begreppet hälsa

Världshälsoorganisationens (WHO) deklaration av hälsa är "ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och
socialt välbefinnande och inte enbart frånvaro av sjukdom eller handikapp".
WHO:s internationella klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa (ICF, International
Classification of Functioning, Disability and Health) identifierar fem komponenter för hälsa: kroppsfunktion,
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kroppsstruktur, aktivitet, delaktighet och omgivningsfaktorer. Dessa beskrivningar från WHO används i denna
standard som basen för och bakgrunden till begreppet hälsa.
0.1.3

Hälso- och sjukvård i relation till socialtjänst

Hälso- och sjukvård definieras i denna standard som ”vårdaktiviteter, vårdtjänster och stöd som är relaterade
till en individs hälsa”. Begreppet hälsa relaterar till såväl hälso- och sjukvård som socialtjänst. Denna standard
är fokuserad på krav för hälso- och sjukvård.
Vad som inkluderas i hälso- och sjukvård kan variera från land till land och detta måste beaktas vid nationella
tillämpningar. I denna standard omfattar hälso- och sjukvård exempelvis primärvård, ambulanssjukvård,
sjukhusvård, tertiärvård, vårdhem, hospicevård, förebyggande hälsovård, psykiatri, tandvård, fysioterapi,
arbetsterapi, rehabilitering och apoteksverksamhet.
Svensk anmärkning: I Sverige bedrivs hälso- och sjukvård och socialtjänst under olika lagrum – Hälso- och sjukvårdslag
respektive Socialtjänstlag. Enligt 0.1.2 ovan används de fem hälsokomponenterna som beskrivs i ICF som en bas för vad
som avses med hälsa. Hälsoproblem relaterade till flera av dessa såsom kroppsfunktion, aktivitet, delaktighet och
omgivningsfaktorer, hanteras i Sverige helt eller delvis under Socialtjänstlagen.

Den begreppsmässiga grunden avseende vård och hälsa i denna standard refererar ofta till standarden SS-EN
ISO 13940:2016. Även den standarden använder ICF:s hälsokomponenter som utgångspunkt för begrepp som
rör hälsa och därmed hälso- och sjukvård.
Mot denna bakgrund bör denna standard kunna tillämpas för verksamheter även under SoL om de relaterar till
människors hälsa enligt ovanstående definition. I praktiken innebär detta att standarden bör vara relevant att
tillämpa för verksamheter inom socialtjänsten som ligger nära hälso- och sjukvård – i första hand för hemtjänst.
På så sätt kan samverkan ur individens perspektiv och behov underlättas och sättas före organisatoriska och
juridiska aspekter. Detta är också i enlighet med intentionerna i Socialstyrelsens författning SOSFS 2011:9
angående ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete.
0.1.4

Kvalitet, kvalitetskrav och kvalitetsegenskaper inom hälso- och sjukvård

Den allmänna definitionen av kvalitet i SS-EN ISO 9000:2015 är: "grad till vilken en uppsättning inneboende
egenskaper hos ett objekt uppfyller krav". Krav definieras i SS-EN ISO 9000:2015 som ”behov eller
förväntningar som är angivna, underförstådda eller obligatoriska”.
Kvalitetskrav avseende tjänster och produkter inom hälso- och sjukvård ska, enligt 8.2.2, fastställas inom
kvalitetsledningssystemet för en hälso- och sjukvårdsorganisation och inkludera:
1) Samtliga tillämpliga författningsenliga och regulatoriska krav. Utifrån nationell lagstiftning kan
kvalitetskraven skilja sig åt;
2)

De krav som bedöms nödvändiga av organisationen, vilket kan inkludera:
a. krav som inte uttalats av patienten men som är relaterade till den kvalitetsnivå som erbjuds av
organisationen
b. krav baserade på vetenskaplig evidens och klinisk erfarenhet/kunskap
c. krav från andra intressenter såsom upphandlare av tjänster, försäkringsbolag och finansiärer.

Detta innebär att en hälso- och sjukvårdsorganisationer måste beakta en variation av kvalitetsaspekter från
olika perspektiv när man fastställer kvalitetskrav som inkluderas i sitt kvalitetsledningssystem. Organisationens
förutsättningar och sammanhang beskriven i 4.1 kommer att avgöra omfattning även på
kvalitetsledningssystemet.
Varje hälso- och sjukvårdsorganisations huvudsyfte är att bidra till hälsostatus för personer som är potentiella
eller faktiska patienter med olika slags hälsobehov utifrån hälsotillstånd. Kvalitetskraven bör avspegla dessa
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