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Ledningssystem för kvalitet (SOFS 2011:09) enligt
grundkrav i överenskommelsen kring sammanhållen
vård för de mest sjuka äldre
Ärendebeskrivning
Socialstyrelsen har beslutat om nya föreskrifter och allmänna råd (SOFS
2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Dessa trädde i
kraft den 1 januari 2012 och är tillämpliga inom hälso- och sjukvård,
tandvård, socialtjänst samt inom verksamhet enligt lagen om stöd och
service till vissa funktionshindrade, LSS.
Enligt en överenskommelse mellan staten och Sveriges kommuner och
landsting (SKL) kring sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka
äldre, ska huvudmännen senast i september 2012 fatta beslut om att införa
ett ledningssystem för kvalitet som motsvarar kraven i Socialstyrelsens
föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt
kvalitetsarbete.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteutlåtande 2012-06-11
SOFS 2011:9 - Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete
Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2012 överenskommelse mellan staten och SKL
Ärendets beredning
Ärendet har beretts i Programberedningen för äldre och multisjuka.
Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att

införa ett ledningssystem för kvalitet som motsvarar kraven i
Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om Ledningssystem för
systematiskt kvalitetsarbete (SOFS 2011:9) enligt grundkraven i
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statens och SKL:s överenskommelse kring sammanhållen vård och
omsorg om de mest sjuka äldre.
Förvaltningens motivering till förslaget
De viktigaste förändringarna i SOFS 2011:9
De nya föreskrifterna är gemensamma för hälso- och sjukvård, tandvård,
socialtjänst och LSS. De nya föreskrifterna och allmänna råden fokuserar på
hur ett systematiskt kvalitetsarbete ska bedrivas och anger att det är
vårdgivarna eller den som bedriver socialtjänst eller verksamhet enligt LSS
som ska ansvara för att det finns ett ledningssystem för verksamheten.
En definition av kvalitet införs. Den som bedriver verksamhet ska
säkerställa att verksamheten uppfyller de krav och mål som gäller för
verksamheten enligt lagar och andra föreskrifter samt beslut som
meddelats med stöd av sådana föreskrifter. De nya föreskrifterna och
allmänna råden ställer krav på att vårdgivare eller den som bedriver
socialtjänst eller verksamhet enligt LSS, systematisk och fortlöpande
utvecklar och säkrar kvaliteten i verksamheten. Den information som
verksamheten får genom riskanalyser, egenkontroller och utredningar av
klagomål, synpunkter och rapporter ska ligga till grund för förbättringar av
ledningssystemets processer och rutiner.
Överenskommelse mellan staten och Sveriges kommuner och landsting
(SKL) om sammanhållen vård och omsorg för de mest sjuka äldre
Den senaste överenskommelsen mellan regeringen och Sveriges kommuner
och landsting (SKL) kring äldre (S2011/11027/FST) omfattar utvecklingen
av en sammanhållen vård och omsorg för de mest sjuka äldre. Med denna
överenskommelse följer under perioden 2012-2014 medel för
huvudmannagemensamt utvecklingsarbete samt 4,3 miljarder i
prestationsersättningar. Dock anger överenskommelsen att vissa
grundläggande krav behöver vara uppfyllda i länet för att erhålla
prestationsersättning 2012.
Grundläggande prestationskrav i överenskommelsen
Det ska i länet finnas en struktur för ledning och styrning i samverkan.
Denna samverkan ska bland annat utmynna i att det finns ett gemensamt
politiskt förankrat beslut om en handlingsplan för förbättringar i vård och
omsorg om de sjuka äldre med särskilt fokus på en sammanhållen vård och
omsorg om de mest sjuka äldre. Detta arbete har startat på länsnivå i
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samverkan mellan KSL och HSN. Till stöd finns SKL:s projekt
Ledningskraft där i dag sex kommuner ingår.
Enligt överenskommelsen mellan regeringen och SKL ska huvudmännen ha
fattat beslut om att införa ett ledningssystem för kvalitet som motsvarar
kraven i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om Ledningssystem
för systematiskt kvalitetsarbete (SOFS 2011:09) senast i september 2012.
Regeringen och SKL förutsätter följaktligen att varje kommun och landsting
fattar ett sådant beslut.

Ekonomiska konsekvenser
Beslutet medför oförändrade ekonomiska konsekvenser.
Konsekvenser för patientsäkerhet
Beslutet medför ökad grad av patientsäkerhet.
Konsekvenser för jämställd och jämlik vård
Beslutet medför ökade möjligheter till jämställd och jämlik vård.
Miljökonsekvenser
Beslutet medför oförändrade miljökonsekvenser.
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