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Kvalitetsutveckling

Beskrivning
Region Jämtland Härjedalen har tagit beslutet att alla verksamheter inom 
regionen ska arbeta med kvalitetsutveckling. Det innebär att systematiskt 
arbeta för en mer effektiv verksamhet.   

Ett övergripande mål är att eliminera faktorer som inte skapar värde för 
patienter, kunder eller medborgare. Kvalitetsutveckling ska ske med 
utgångspunkt från att organisatoriska gränser inte ska vara ett hinder för att 
uppfylla medborgarens behov.

Uppgift
För att uppnå ovanstående har beslut tagits inom organisationen att arbeta bl.a. 
enligt Lean filosofi, med Högintensivt förbättringsarbete (HiFa) och med 
Produktions- och kapacitetsplanering. Tidigare har Genombrottsprojekt 
genomförts med stor framgång. Dokumentation kring Genombrott finns lagrat i 
ärendehanteringssystemet Platina, se LS 210/2014.

De angivna metoderna bygger på processorientering där förhållningssätt, kultur 
och värdegrund inom verksamheten inriktas på helhets-, kund- och 
flödesperspektiv.

Genom att verksamhetens olika arbetsflöden identifieras och dokumenteras 
framträder en bild av hur olika aktiviteter hänger samman. En analys av 
underlaget ligger sedan till grund för ledning och förbättring av verksamheten.

Ett process-/flödesorienterat arbetssätt ger bland annat följande fördelar:

 Skapar överblick och fokuserar på kunden

 Identifierar de svaga länkarna i processen

 Ger en överblick av tidsåtgången och visar var det finns ”flaskhalsar” 

 Hjälper till att förebygga fel 

 Skapar insikter i vilka delar av processen som skapar värde 

 Klargör ansvar och ger stöd till verksamheten

Ett förbättringsförslag kan lämnas av olika intressenter till ansvarig för en 
verksamhet. Förslaget behandlas genom att möjligheten till förbättring 
analyseras, därefter tas ev. beslut om lämplig metod för att genomföra 
förändringen.  
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Processer
Grunden till kvalitetsarbetet är ytterst en ledningsfråga där chefer på alla 
nivåer, förutom att kartlägga och utveckla verksamhetens interna processer, 
ska planera för verksamhetens arbete genom att beakta lagkrav, styrmodell, 
övergripande planer, rutiner mm samt genomföra och kontrollera sitt arbete för 
att ”Ständigt förbättra” verksamheten. 
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