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Famnas remissvar på Socialstyrelsens förslag på föreskrifter och allmänna
råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete
Famna har inbjudits att lämna yttrande på Socialstyrelsens förslag på ny
föreskrift för ledningssystem för kvalitet inom vård och social omsorg.
Famnar ser positivt på att Socialstyrelsen eftersträvar en harmonisering av
föreskrifterna mellan hälso- och sjukvården och socialtjänsten. Detta
underlättar för utförare som verkar inom båda områden.
Famna anser att definitionen av ledningssystem (2 Kap 2 §) är för snäv. Vi
förordar att behålla definitionen i SOSFS 2005:12 som ett system för att
fastställa grundprinciper för ledning av verksamheten och ställa upp mål samt
för att uppnå dessa mål.
Famna anser att ett explicit uttalande för något befintligt system eller en
civilrättslig standard inte bör finnas i föreskriften (3 Kap 1 $ Allmänna råd).
Det är föreskriften i sig som ska ligga till grund för vårdens och omsorgens
ledningssystem. Att hänvisa till andra källor skapar otydlighet om vad som
gäller både för beställare och utförare av vård och omsorg. Det finns dessutom
fler ansatser att arbeta med ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Vi
föreslår därför att man stryker hela det stycket.
Famna är positiv till att man i 4 kap 3 § skriver att ledningssystemet ska
utformas efter verksamhetens art och omfattning. Vi vill särskilt lyfta fram att
man i konsekvensanalysen skriver att även kartläggningen av processer och de
däri ingående aktiviteterna inte ska göras mer omfattande än nödvändigt och att
man har en målsättning att undvika byråkratisering (Konsekvensanalys s. 6).
Famna är positiv till att man i konsekvensanalysen tar hänsyn till enskilda
utförares möjligheter att införa ledningssystem (s 12). Vi förordar att man i
samråd med dessa ta fram lämpliga frister.
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Socialstyrelsens God vård - om ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet
i hälso- och sjukvården är idag mycket väl etablerat inom hela vårdområdet
och den ligger också till grund för arbetet med nationella kvalitetsindikatorer.
Den nya föreskriften är mer avskalad och svårare att ta till sig. Man skriver att
man tar fram ett informationsmaterial som kompletterar föreskriften. Enligt
Famnas uppfattning är det oerhört viktigt att detta informationsmaterial tar
hänsyn till upplägg och innehåll av God Vård för att säkerställa en kontinuitet
av det påbörjade arbetet.

Thomas Schneider, kvalitetsansvarig
enligt uppdrag av Lars Pettersson, generalsekreterare

