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”Så här jobbar vi”
Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Om ”Så här jobbar vi”
Vision, mål och styrning för omsorgsnämnd

”Vision, mål och styrning” utgör tillsammans med
”Definition av god kvalitet” och ”Lagar och krav”
utgångspunkterna för all verksamhet inom
omsorgsnämnden. Under rubriken beskrivs vision, mål
och styrning för att skapa en gemensam bild av
nämndens inriktning och förutsättningar för
verksamheten.

Planera

Vision
Värdegrund
Styrsystem
Policydokument m.m
Kompetensutvecklingsplan

Definition av god kvalitet

”All vår verksamhet utgår från kundens behov och realistiska förväntningar*. Genom ett
respektfullt bemötande och ett professionellt förhållningssätt möjliggör vi kundens
inflytande och delaktighet i den omsorg vi ger. Detta uppnår vi genom att alla
medarbetare har lämplig utbildning och arbetar utifrån evidensbaserad socialtjänst
samt vetenskap och beprövad erfarenhet. All personal tar initiativ till ständig förbättring”

Lagar och krav
Ansvar och befogenheter
Processer

Modell för
processkartläggning

Utför

Rutiner

I ledningsgruppen har en avvägning gjorts av vilka processer som är av störst vikt för att
säkra verksamhetens kvalitet. En modell för processkartläggning har antagits i
ledningsgruppen. Kartlagda processer antas i ledningsgruppen. Arbetet med att kartlägga
nya processer samt revidera befintliga processer ska ske kontinuerligt utifrån resultat och
analys av avvikelsehantering och egenkontroll.

Rutiner A-Ö

Rutiner är sorterade på ett lättillgängligt sätt. Av processerna
framgår vilka rutiner som är kopplade till de olika stegen i
processen.

Samverkan
Avvikelser

Klagomål och synpunkter
Rapport om missförhållande
Lex Sarah
Rapport om risk för vårdskada
Lex Maria

Det finns rutiner och processer för rapportering och utredning
av avvikelser och synpunkter och klagomål. Lex Sarah och Lex
Maria rapporteras löpande till nämnden. Inkomna synpunkter
och klagomål sammanställs och rapporteras halvårsvis till
ä d

Uppföljning
Följ upp

Egenkontroll
Definition av egenkontroll
Plan för uppföljning
Årscykel
Internkontroll
Definition av internkontroll
Internkontrollplan

Analysera och agera

Förbättrande åtgärder i verksamheten

Modell för arbete med riskanalys
Modell för processkartläggning
Modell för arbete med ständiga förbättringar (PDSA-hjulet)
Kvalitetsberättelse
Mall för åtgärdsplan/handlingsplan
Goda exempel

Omsorgsförvaltningen,
* Förväntningar som grundar sig på vår information till kunderna, biståndsbeslutet samt, inom
äldreomsorgen, värdighetsgarantier.

Genom egenkontroll görs systematisk uppföljning av
verksamheten genom avvikelser, kundundersökningar m.m.
Sammanställs och presenteras årligen i en kvalitetsberättelse.
Genom internkontroll följer nämnden upp förvaltningens arbete.
En internkontrollplan upprättas årligen.

Utifrån resultatet av egenkontrollen görs
verksamhetsövergripande så väl som verksamhetsspecifika
analyser och åtgärder. De förbättrande åtgärderna ska både ske
”här och nu” samt årligen i samband med den analys som görs i
kvalitetsberättelsen.

