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 Många förknippar 
 begreppet kvalitets-  
 utveckling med höga 
kostnader och tycker därför 
inte att de har råd att satsa på 
kvalitet. Kvalitetsarbete och 
kvalitetsledning har ibland setts 
som något som stör verksam-
heten och som dessutom är 
kostnadsdrivande utan att 
ge värdeökning. Jag menar 
tvärtom att god och hållbar 
ekonomi handlar om att satsa 
på kvalitet och om att göra rätt 
från början - för att undvika 
onödiga kostnader och ohåll-
bart användande av resurser. 
Det här synsättet delas nog av 
alla som dagligen arbetar med 
kvalitet, men förtjänar att  
upprepas. 

Vi kan här i MISsivets första 
nummer för 2018 berätta om 
två verksamheter där systema-
tiskt kvalitetsarbete varit en 
mycket god affär. Både Ryggki-
rurgiskt Centrum och Nordrest 
har satsat på ett strukturerat 
kvalitetsarbete vilket har gett 
dem bättre intern ledning och 
affärsmässiga fördelar. Verk-
samheterna ser även nyttan av 
att ha flera perspektiv och inte-

grerar därför frågor om miljö 
och hållbarhet i sitt arbete. 
Det här med att ha ett vidare 
perspektiv, att integrera fler 
frågor i verksamhetsstyrningen 
och att ta ett helhetsgrepp på 
hållbarhetsfrågor har vi sett 
under lång tid. Det visar inga 
tecken på att minska, snarare 
tvärtom. Som exempel ser vi 
MIS eget namnbyte och nya 
positionsdokumentet som du 
kan läsa mer om i det här num-
ret. Vi ser samma sak i SIQ, 
Swedish Institute for Quality, 
som i sin nya managementmo-
dell lyfter hållbarhet som en av 
de viktigaste framgångsfakto-
rerna. Även Svenska Förbun-
det för Kvalitet, SFK, gör en 
satsning på kvalitetsutveckling 
där hållbarhet är en viktig be-
ståndsdel. Jag tycker mig se att 
det blir tydligare och tydligare 
att kvalitet och hållbarhet går 
hand i hand.

Ett vidare perspektiv och mer 
koll på vad som händer i om-
världen minskar också risken 
för obehagliga överraskningar 
och är ett krav i kvalitetsled-
ningssystem. Med ökad digita-
lisering, konstant närvaro på 

sociala medier och uppmärk-
sammade läckage av person-
uppgifter kommer ökade krav 
på organisationer att ha koll på 
sin personuppgiftshantering. 
Det nya dataskyddsdirektivet, 
GDPR, ställer höga krav på 
kvalitetsarbetet när det gäller 
just att hålla ordning och reda i 
de egna systemen – och att inte 
göra det kan bli kostsamt. 

Jag är övertygad om att det 
i längden lönar sig att arbeta 
med kvalitet på ett strukturerat 
och sammanhållet sätt. För att 
säkerställa hållbar utveckling 
på alla nivåer måste vi som 
jobbar med frågorna kunna 
se kvalitetsnyttan i det stora 
perspektivet.

Det ska vara lätt  
att göra rätt 
M

MIS styrelse genom Petra Michélsen

Att satsa på kvalitet är  

lönsamt och hållbart.

MISSIVET NR 1 -2018 - LEDARE

Anmäl dig nu till nästa MIS utbildning - Arbetsmiljörevision 

enligt ISO45001. Läs mer på www.hallbarhetsrevisorer.se
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Runt 25 medlemmar hade hittat till de trevliga lokalerna på Essinge konferenscenter 

i Stockholm för årsmöte, föredrag och workshop.

Årsmöte i Stockholm

Mattias Flyckt, Envima

Året som gått har präglats av för-
nyelsearbete. Föreningen har bytt 
namn och fokuset är breddat från 
bara miljö till hållbarhet, något 
som måste genomsyra allt från 
logotyp till policy och verksamhet. 
Ett positionsdokument har också 
tagits fram för att förtydliga att 
hållbarhet som vi ser det gäller hela 
värdekedjan. Dokumentet finns att 
läsa på medlemssektionen av hem-
sidan, där också MIS verksamhets-
system numera finns tillgängligt.

Annat som kan nämnas från 2017 
är kursen i revisionsteknik som 
genomfördes i maj och var mycket 
uppskattad. En ny chans att gå den 
finns i oktober i år. 

Ekonomin visar på ett litet minus-
resultat men soliditeten är god. 
Medlemstillströmningen är svagt  
negativ men trenden är utplanande 
och målet för 2018 är att få in fler 
medlemmar, därav minst 10 nya 

studentmedlemmar, och därmed 
förhoppningsvis föryngra förening-
en. Mötet beslutade om en höjning 
av medlemsavgiften till 560 kronor.

Eva Mitilinou och Catrin Stock 
lämnar styrelsen och avtackades 
med en gåva till Naturskyddsför-
eningens miljöarbete. Även Arne 
Assarsson avtackades efter en lång 
tid som föreningens revisor. Mia 
Stenborg går från suppleant till or-
dinarie ledamot och Stefan Larsson 
är ny i styrelsen. Stefan har bland 
annat varit teknisk expert i kom-
mittén för framtagandet av ISO 
45001.

MIS 2020
Efter avklarade mötesförhandlingar 
tog Staffan Söderberg och Magnus 
Rignell över och berättade om MIS 
2020 och arbetet med att utveckla 
och stärka föreningen. Positions-
dokumentet som nämns ovan är en 
viktig grundsten här.

Eftermiddagen innehöll ett intres-
sant föredrag om barnrättsprinci-
perna för företag av Malin Dahl-
berg Markstedt och Alexandra 
Frenander från Rädda Barnen.  
Petra Michelsen talade om sina 
erfarenheter av nya ISO 9001.

En mycket trevlig dag avslutades 
med en workshop där MIS led-
ningssystem reviderades.
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Förbundet har idag närmare 1 000 medlemmar 
bland både företag, organisationer och enskil-
da. Förbundets syfte är att genom nätverkande 
inspirera föreningens medlemmar till utveckling 
inom kvalitetsområdet. Detta uppnås genom 
belysa goda exempel och kommunicera dessa till 
medlemmarna.

Förbundet samordnar nio regionala förening-
ar och fem skilda sektioner. På regional nivå 
genomförs en mängd aktiviteter såsom semi-
narier, temadagar, studiebesök, frukostmöten 
och rundabordssamtal. Sektionerna verkar för 
branschspecifika frågor. Varje sektion fungerar 
i olika grad som kontaktorgan i övergripande 
frågor nationellt såväl som internationellt. Därtill 
kommer samordnande av kontakter med myndig-
heter, kontrollorgan och andra organisationer.
Vi har pratat med Stockholmsföreningens ordfö-
rande Åsa Wikenståhl. Hon berättar om fören-
ingens övergripande nysatsningar och om hur 
hon vill utveckla Stockholms-föreningen. 

Fokus på förbundsnivå är: 
• Driva kvalitets- och verksamhetsutvecklings- 
frågor för att stärka Sveriges konkurrenskraft

• Utveckla medlemmarnas kunskap och  
kompetens

• Verka för informations- och erfarenhetsutbyte 
mellan förbundets medlemmar och andra  
intressegrupper

• Vara officiell remissinstans i ärenden som berör 
kvalitet och verksamhetsutveckling i Sverige

Ambitionen för Stockholms förening går helt 
i linje med den nysatsning som just nu pågår 
inom SFK. Visionen är ett hållbart samhälle där 

människor och verksamheter växer, utvecklas 
och mår bra. Åsa är övertygad om att kvalitets-
utveckling är rätt väg. 

I sin yrkesroll träffar Åsa dagligen människor 
som vittnar om vad de behöver för att utveck-
la både sig själva och sitt arbetssätt. Goda och 
konkreta exempel på hur andra har gjort är det 
som efterfrågas av både medarbetare och chefer. 
För att möta behovet är ambitionen att utveckla 
föreningens verksamhet och skapa arenor för 
diskussioner och möten mellan människor. Det  
skall vara enkelt att dela med sig och att få stöd  
i det dagliga arbetet, säger Åsa Wikenståhl.

           nysatsar för  
hållbarhet genom kvalitet
Svenska Förbundet för Kvalitet, SFK, är en ideell organisation som erbjuder sina  

medlemmar ett nätverk för kvalitets- och verksamhetsutveckling. Detta är ett brett  

område som omfattar ledarskap, kvalitet, miljö, arbetsmiljö, hälsa och säkerhet. 

SVENSKA FÖRBUNDET FÖR KVALITET: INTERVJU MED ORDFÖRANDE 

Christina Levin, Yggdrasil

SFK har delat in landet 
i regioner och bildat en 
förening i varje. På regional 
nivå genomförs en mängd 
aktiviteter såsom semina-
rier, temadagar, studie-
besök, frukostmöten och 
rundabordssamtal. 



Hej Annika, berätta om Svensk  
Kvalitetsbas! 
 Vilka behov såg ni som gjorde att 
det var läge att sätta igång ett sånt 
här hästjobb med att skapa en helt  
ny standard?
 – Behovet vi såg var ett enklare al-
ternativ till ISO-certifiering som ändå 
garanterade utåt att kvalitetsarbetet 
höll hög klass. Vi har länge haft myck-
et kontakt med mindre och medelsto-
ra företag som är miljödiplomerade 
enligt Svensk Miljöbas. Flera av dem 
uttryckte önskemål om en motsvaran-
de diplomering för kvalitet. De tyckte 
ofta att ISO 9001 var för omfattande 
för deras behov, vilket vi höll med om. 
Därför började vi resonera kring det 
här och bjuda in andra intressenter, 
med målet att jobba fram en diplo-
meringsbar standard. Vi gjorde slag i 
saken och bildade föreningen dagen 
innan julafton 2015. I augusti 2017 
klubbades den färdiga standarden.  
Vi ser stora fördelar med att standar-
den är fullt möjlig att integrera med 
andra system, såväl ISO som  
miljödiplomering.

Så vad var det som hamnade i stan-
darden Svensk Kvalitetsbas och hur 
skiljer den sig innehållsmässigt från 
ISO 9001?
 – Vi tittade på vad som var viktigt att 
ha med utifrån den då nya 9001:2015 
och de mindre företagens perspektiv 

och krav på kvalitetsledning. Fokus 
har varit att standarden ska bidra till 
ökad kundnöjdhet – det har varit hela 
syftet med arbetet.  Därför har vi hela 
tiden fokuserat på att det som är med i 
standarden ska leda till förbättringar. 
Vi har försökt skala bort det som för 
mindre företag upplevts som onödig 
administration. Det har lett till mer 
frihet för företagen i dokumentation 
och arbetssätt, även om vår standard 
ställer krav på att en hel del saker ska 
vara dokumenterade och beskrivna. 

En stor skillnad jämfört med ISO 
9001 ligger i utfärdarrollen – Svensk 
Kvalitetsbas är uppbyggt på ett sådant 
sätt att varje diplom är kopplat till 
en utfärdare som har en egen me-
tod för diplomering. Det betyder att 
verksamheterna får stöd och support 
genom hela processen av en engagerad 
utfärdare som följer med hela vägen. 
Utfärdarnas metoder godkänns cen-
tralt av föreningen vilket borgar för 
att de håller hög kvalitet och leder till 
uppfyllande av standardens krav.

Hur har standarden tagits emot nu 
när den har börjat användas?
 – Vi upplever att de verksamhe-
ter som har eller håller på att införa 
kvalitetsledningssystem enligt stan-
darden får stora fördelar av att tydligt 
illustrera och beskriva sina processer. 
Det här med att gå igenom och få koll 
på arbetsflöden skapar oerhört stor 
nytta i verksamheten! Dessutom har 
kvalitet en tydlig koppling till led-
ningen och till verksamhetens kärn-
verksamhet, vilket gör att ledningen 
ofta är väldigt engagerad redan från 
första början. Det är väldigt positivt 
att kunna påvisa förenklingsmöjlighe-
ter och därmed vinstmöjligheter och 

det skapar i sin tur ännu mer engage-
mang. Men vi har också sett att vissa 
verksamheter är lite nervösa inför det 
här med processer och att definiera 
vad kvalitet egentligen innebär, vilket 
gör att de lätt överarbetar den biten. 
Det upplevs som svårare för verksam-
heter att definiera kvalitet än det är 
att definiera exempelvis miljö. Stan-
darden har hittills sammantaget tagits 
emot väldigt väl och vi ser att den ger 
konkreta verktyg för att jobba internt 
inom verksamheterna med utveckling. 

Vart ser ni att standarden är  
på väg nu?
 – Framåt ser vi i föreningen bara 
utvecklingsmöjligheter! I år ska vi ut-
värdera standarden och se om vi kan 
förbättra, förtydliga eller exemplifiera 
något för att underlätta införande och 
genomförande ännu mer. Dessutom 
ska vi fortsätta hitta nya aktörer som 
kan vara föreningens intressenter och 
ambassadörer framöver. På sistone  
har Svensk Kvalitetsbas dykt upp i  
förfrågningsunderlag, vilket är 
jättekul och har lett till att ännu fler 
företag är intresserade av att bli kvali-
tetsdiplomerade. Jag tror att det finns 
ett uppdämt behov av ett diplom- 
erbart kvalitetsledningssystem som 
gör att Svensk Kvalitetsbas har  
oerhörd potential!

Föreningen Svensk Kvalitetsbas 
har i dagsläget sju godkända 
utfärdare. Vill du veta mer? Gå in 
på www.svenskkvalitetsbas.se
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KVALITETSDIPLOMERING: INTERVJU MED ANNIKA JOHANSSON, ORDFÖRANDE I FÖRENINGEN SVENSK KVALITETSBAS

Svensk Kvalitetsbas -  
ett alternativ till ISO-certifiering

Annika Johansson är ordförande i föreningen Svensk  

Kvalitetsbas och har varit drivande i utvecklingen av stan-

darden med samma namn, som har funnits sedan hösten 

2016. Vi fick en pratstund med henne om standarden,  

som ska vara ett enklare alternativ till ISO 9001.

Annika Johansson, Svensk Kvalitetsbas

Matilda Michélsen, Yggdrasil



GDPR är en EU-förordning och 
förkortningen står för General Data 
Protection Regulation. I Sverige 
har vi ju haft personuppgiftslagen, 
PUL, i tjugo års tid men den 25 maj 
i år ersätts den av GDPR. Brott mot 
GPDR kan ge böter på hela 4% av 
ett företags årsomsättning. Detta  
har bidragit till att ämnet är så hett. 
Hur berör det då dig och mig?

Som revisor kanske du kommer 
komma i kontakt med förordningen 
via ISO 27001, men det kan också 
handla om att få med GPDR-per-
spektivet i ett kvalitetslednings-
system. För dig som privatperson 
handlar förordningen om en rad 
rättigheter och att uppgifter om dig 
inte får användas hur som helst. 

På ditt företag eller organisation blir 
det också viktigt att ha ett hum om 
vad GDPR handlar om. Det hand-
lar främst om att ha koll på vilka 
personuppgifter man lagrar, var och 
varför. I vissa fall krävs att det finns 
ett dataskyddsombud, en person på 
företaget som ansvarar för allt som 
har med lagring av personuppgifter 
att göra och ser till att lagstiftningen 
följs. I de flesta fall räcker det med 
att ha en förteckning som svarar på 
frågorna ovan. Förteckningen ska 
också innehålla information om hur 
länge man lagrar uppgifter om det 
är möjligt.

Vad är då personuppgifter? Här har 
en stor breddning av definitionen 
skett och den omfattar nu allt som 
går att koppla till en person. Det 

kan vara uppenbara uppgifter som 
e-postadresser och telefonnummer 
men också mindre självklara saker 
som IP-nummer, koordinater eller 
till och med bilens registreringsnum-
mer. Efter 25 maj bör man alltså 
vara försiktig med att lägga ut bilder 
på sin hemsida om det står bilar 
parkerade i bakgrunden.

Persondata som krävs för att upp-
fylla ett avtal berörs inte men man 
måste alltid kunna svara på vad 
man lagrar och varför. Att ha ett 
kundregister eller en adressbok ska 
alltså normalt inte vara något pro-
blem, men man bör akta sig för att 
lagra uppgifter om t.ex. hälsa eller 
politisk åskådning utan att först be 
om samtycke om det inte är direkt 
nödvändigt för den verksamhet  
man bedriver.

Om ett företag har en webbsida med 
kontaktuppgifter till de anställda 
måste de anställda ge sitt samtycke 
till det. GDPR gäller inte retroak-
tivt men avtal vid nyanställningar 
kommer behöva kompletteras och 
det är nog inte fel att informera alla 
som redan är anställda om vad som 
gäller.

Ett företag ansvarar också för att 
se till att persondata som lagras 
inte försvinner eller hamnar i orätta 
händer. Om data läcker ut måste 
Datainspektionen meddelas inom 
72 timmar. Framtiden ser alltså ljus 
ut för backuptjänster och antivi-
rusprogram om nu någon trodde 
något annat, men ska man hårdra 

det gäller detta även om du tappar 
bort en adressbok eller en pärm med 
personuppgifter. 

För en privatperson är rätten att bli 
glömd en intressant del av GDPR. 
Det handlar om att man har rätt att 
kräva att bli borttagen från ett regis-
ter. Principen gäller sannolikt främst 
annonstjänster som t.ex. samlar in 
data om en användares surfvanor, 
intressen eller prefenser. 

Personligen hoppas jag GDPR där-
med leder till minskad kartläggning 
i marknadsföringssyfte. Tänk så 
skönt att slippa se sakerna man tit-
tade på på Netonnets sida när man 
läser nyheter på Aftonbladet.
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GDPR - vad är  
det egentligen?

GDPR - KRÖNIKA - MATTIAS FLYCKT

Jag skulle tro att det inte bara är min brevlåda som har 
fyllts med inbjudningar till kurser och frukostmöten om 
GDPR senaste tiden. Men vad är det egentligen?

MATTIAS FLYCKT  är teknisk chef på Envima. 
Han  ansvarar för företagets webbaserade 
tjänster och har lång erfarenhet av system-
utveckling på nätet. Tidigare har han bland 
annat arbetat som utvecklingschef.
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KVALITETSDIPLOMERING: INTERVJU MED ANNIKA JOHANSSON, ORDFÖRANDE I FÖRENINGEN SVENSK KVALITETSBAS

GODKÄND 

REVISOR
MIS Godkänd  
        miljörevisor
– få ett kvitto på din kompetens
MIS koncept ”MIS Godkänd miljörevisor” har funnits sedan början av 2000-talet och just nu 
är 35 revisorer godkända. 

Genom att söka ett MIS godkännande får man verifierat 
att man har rätt kompetens för att utföra revisioner. In-
tyget man erhåller kan man visa för upp för arbetsgivare, 
för kunder eller t ex revisorer vid en certifieringsrevision. 
Kriterierna man måste uppfylla framgår på MIS hemsida. 
Bland annat ingår krav på:

• Fyra års arbetslivserfarenhet (alternativt två år 
 plus 80 poäng relevant akademisk utbildning)

• Tre dagars revisorsutbildning

• Att ha genomfört fyra fullständiga revisioner, 
 minst fyra dagar på plats

• Att ha genomfört minst fem dagar kompetens- 
 utveckling, varav en dag ISO 14001 och två  
 dagar miljölagar/regler 

• Två rekommendationer från yrkesrelaterade 
 kontakter

samt

• Medlemskap i MIS

• Åtagande att följa MIS etiska regler

I samband med ansökan, som också görs på hem-
sidan, skickar man in verifikat på alla kriterier. En 
granskningsgrupp inom MIS styrelse tittar på veri-
fikaten och godkänner ansökan. Ett intyg skickas 
därefter ut till den sökande. Ansökan kostar 2000 
kr och intyget måste förnyas vartannat år.

För särskilt kompetenta och erfarna revisorer finns 
även möjligheter att bli personcertifierad enligt ISO 
19011. De krav som gäller för personcertifiering 
finns i MIS tolkningsdokument för certifiering och 
kontrolleras av bland annat certifieringsföretaget 
RISE. För dig som är personcertifierad enligt 19011 
räcker det med att skicka in en kopia på certifikatet 
så får du automatiskt ett MIS-intyg utan kostnad.

Tveka inte nu, se till att få ett  
intyg på din kompetens –  
ansök om att bli MIS Godkänd 
revisor redan idag på  
www.hallbarhetsrevisorer.se!
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ISO 9001 - NORDREST

Erfarenheter av ISO 9001
Kitty Lundin är miljö- och kvalitetsansvarig på Nordrest, ett restaurangföretag som 
driver lunch- och företagsrestauranger och sköter maten till krogar, skolor och omsorg. 
Huvudkontoret blev kvalitetscertifierat enligt ISO 9001 redan 2009. Sedan början av 
året är huvudkontoret och tre av restaurangerna certifierade enligt ISO 14001 och ISO 
9001, med planer på att utöka certifieringen till fler enheter under 2018. 

Kitty Lundin, Nordrest

Matilda Michélsen, Yggdrasil

Hej Kitty, berätta om ert  
ledningssystem!
 – Vi har valt att bygga lednings-
system för kvalitet delvis för att det 
är en konkurrensfördel i upphand-
lingar inom offentlig sektor där vi 
är med. Det ger oss som företag en 
kvalitetsstämpel och säkerställer på 
ett smidigt sätt att vi uppfyller de 
efterfrågade kraven. Men vi har också 
valt att kvalitetscertifiera oss och vårt 
ledningssystem för att skapa mer driv 
inåt i våra verksamheter. Det skapar 
ett visst stimuli för medarbetarna 
att leva upp till våra krav. Hela vår 
affärsmodell går ut på vad vi kallar 
systematiserat entreprenörskap - syste-
matik utan att ge avkall på det lokala 
entreprenörskapet. Det innebär att vi 
tillhandahåller system för det mesta 
– fakturering, kassahantering, löner, 
administration, inköp och så vidare – 
så det är egentligen helt naturligt att 
även kvalitet är systematiserat. 

2016 började vi integrera ISO 14001 
i vårt ledningssystem. Den resan 
underlättades självklart av att vi hade 
ett fungerande kvalitetsledningssystem 
som vi kunde fylla på med innehåll på 
miljösidan. Idag är systemen fullt in-
tegrerade och jag ser på hela systemet 
som en enda produkt. 

Vad ser du för fördelar med  
ledningssystemet?
 – Vi har kunnat se stor nytta med 
att ha gemensamma processer på 
övergripande nivå, för att inte tala om 
hur givande det är att gå igenom pro-
cesserna och verkligen få en överblick 
över vad vi håller på med. 

Det har också på något sätt gjort att 
vi har börjat prata om vår kärnverk-
samhet, maten, på ett annat sätt – nu 
är maten och allt som hör därtill även 
centrum i kvalitetsarbetet. Jag som 

har hållit på länge med systemet ser 
tydligt den här förskjutningen och 
förändringen i hur vi pratar om vår 
kärnverksamhet. Jag tror att det är 
nära sammankopplat med att alla har 
förstått kopplingen mellan kärnverk-
samheten och kvalitetsarbetet.
 
Jag ser en nytta med systemet i och 
med att det är så utvecklingsbart 
och dynamiskt och växer hela tiden. 
Dessutom har vi som verksamhet 
vuxit ihop med vårt system och det 
har verkligen blivit något som vi lever 
i och med hela tiden. Det är lätt att 
se kopplingarna till andra system och 
processer som vi jobbar med. Vårt 
certifierade kvalitets- och miljöarbete 
stärker också vårt varumärke och bi-
drar till att skapa goda relationer med 
våra uppdragsgivare. 

Hur har systemet tagits emot av led-
ningen och medarbetarna?
 – Vi har under åren gått från att 
ha ett litet system som i början var 
lite styvmoderligt behandlat till att ha 
ett omfattande system som ledningen 
verkligen lever med, vilket gör mig 
som utvecklare väldigt glad. Ledning-
en arbetar aktivt med systemet och 
vi har utöver det löpande arbetet och 
internrevisioner gemensamma plane-
ringsdagar två gånger om året, där vi 
också tar in externa affärsutvecklare. 
När det gäller medarbetarna upplever 

jag att det handlar mycket om ledar-
skapet – vi måste hitta sätt att få alla 
ute på enheterna att förstå att det är 
ett pågående arbete och inte något 
man bara gör en gång inför revision. 
Vi försöker få medarbetarna att se att 
de själva är proffs på det de gör varje 
dag ute i verksamheten och att det är 
där mycket av jobbet görs. På temat 
ledarskap tror jag också att det är vik-
tigt att inte glömma bort ansvaret för 
att upprätthålla grundläggande bitar 
som ordning och reda i dokumentatio-
nen på enhetsnivå.

Hur ser ni på utvecklingen framåt?
 – Vi har som mål att till våren 
2019 certifiera åtta enheter till inom 
kvalitet och miljö. Därför har vi gjort 
en plan för implementering och tillsatt 
en arbetsgrupp i ledningsgruppen. Vår 
högsta ledning ser verkligen potential 
i systemet och om det går bra med den 
här utrullningen är planen att fort-
sätta med ännu fler enheter. En fördel 
med vårt system är ju att vi finns på 
flera nivåer – ledningsnivå, verksam-
hetsnivå och lokal nivå – och därför 
finns det möjlighet att styra mycket 
centralt i den riktning vi vill för att 
kunna säkerställa lika hög kvalitet i 
alla våra enheter. Det gör det också 
lättare att implementera systemet i  
flera enheter, eftersom vi har en  
enhetlig styrning. 



9

RYGGKIRURGISKT CENTRUM - ISO 9001

Erfarenheter av ISO 9001

Hej Helene, berätta om ert  
ledningssystem! 
 – Vi började med att planera 
införande av ett miljöledningssystem 
enligt ISO 14001. När vi diskuterade 
hur vi skulle bygga upp det systemet 
kände vi att vi också ville satsa på att 
säkerställa ett bra arbete gentemot 
våra patienter. Vi ville helt enkelt vara 
helt säkra på att vi gör ett bra jobb på 
kvalitetssidan också. Därför fattade 
vi beslut om att bygga ett integrerat 
system för både miljö och kvalitet, 
där vi kunde sköta egenkontrollen och 
se till att vi inte missade något. Den 
ursprungliga planen var egentligen att 
vänta med att bygga upp kvalitetsled-
ningssystemet tills vi hade ett funge-
rande och certifierat miljöledningssys-
tem. Vi såg dock att det både kunde 
spara dubbelarbete och ge fördelar 
från början att istället bygga båda 
systemen samtidigt. Därför kändes det 
självklart att göra det. 

Hur tycker du att det har gått att 
bygga systemet?
 – Det är alltid klurigt med pro-
cesser, både att få koll på vilka man 
har och att åskådliggöra dem på ett 
tydligt och systematiskt sätt. Vi hade 
ett bra verktyg där vi kunde rita upp 
dem och det har underlättat mycket, 
men jag tror att många håller med 
mig om att det inte alltid är självklart 
när man ska börja tänka i processer. 
När det stora jobbet var klart och allt 
fanns i strukturerad form och gick att 
överblicka, då var det värt det! Arbe-
tet har gett ringar på vattnet i form av 
förbättrade arbetssätt och inte minst 
bättre samarbete och samverkan mel-
lan våra tre avdelningar. 

Jag har varit huvudansvarig för fram-
tagandet av systemet och jag måste 
säga att det blev lättare och lättare att 
få gehör från de övriga i verksamheten 

ju närmare vi kom internrevisionsda-
tumet. I januari hade vi ett stort möte 
för att gå igenom de viktigaste delarna 
av systemet med alla medarbetare. 
Där fick alla ta del av dokumenten och 
jag upplever att vi fick bra respons på 
arbetet. När vi senare gjorde riskbe-
dömningar av processerna gjordes det 
enhetsvis vilket gjorde att enhetsche-
ferna blev ännu mer involverade. 

Min upplevelse är att vår verksamhet 
har ett starkt inbyggt kvalitetstänk 
kopplat till patienterna, men att man 
kanske inte alltid är medveten om att 
det är en kvalitetsfråga. I jämförelse 
med miljö, som upplevs som mycket 
mer konkret, har kvalitetsfrågorna 
framstått som mer abstrakta. När 
det går att koppla ihop patientarbetet 
med kvalitet blir det mycket lättare 
att konkretisera kvalitet för medarbe-
tarna.

Hur har systemet tagits emot av  
ledningen och medarbetarna?
 – Det har varit ett ganska om-
fattande arbete att informera alla 
medarbetare och få dem att känna sig 
delaktiga i systemet och införstådda 

med dokumenten och arbetssätten.  
Vi börjar redan se nyttan i att ha 
informationen samlad och hanterbar. 
När alla medarbetare blir mer självgå-
ende i systemet kommer det verkligen 
att göra skillnad, tror jag. Att intern-
revisionen gick så pass bra var också 
något av ett kvitto på att vi är på rätt 
väg och att det här är vad vi ska fort-
sätta med. Jag tror att det var viktigt 
för ledningen också, att få se att vi har 
gjort rätt prioriteringar som har satsat 
på våra system. Det gör också att det 
är lättare att se värdet med systemet.

Hur tror du att det kommer  
bli framöver?
 – När vi väl är certifierade och 
systemet är igång hoppas jag på att vi 
kommer kunna utveckla våra upp-
följningsmekanismer och verkligen 
säkerställa kvaliteten. Vi skickade ut 
100 patientenkäter förra året för att få 
en baslinje och jag ser verkligen fram 
emot att kunna fortsätta jobba med 
förbättringar på ett strukturerat sätt. 
Jag hoppas förstås att certifieringsre-
visionen kommer att ge ett gott betyg 
till vårt arbete hittills. När systemet är 
helt inarbetat kommer det ge mig som 
kvalitetsansvarig och även ledningen 
ännu mer möjligheter att kontinuerligt 
följa upp och förbättra kvaliteten i vår 
verksamhet.

I vår organisation har arbetet med 
anpassning till och efterlevnad av 
GDPR, den nya dataskyddsförord-
ningen, hamnat under kvalitetsområ-
det. Vi kommer att lägga in anpass-
ning direkt i våra system när det gäller 
vissa delar. I arbetet med GDPR-an-
passningen har det hittills underlättat 
att vi har så bra koll på våra struktu-
rer och processer. 

Helene Disinger är kvalitets- och utvecklingsansvarig vid Ryggkirurgiskt Centrum.  
Sedan verksamheten startade under våren 2017 har hon jobbat stenhårt med att införa  
ett integrerat ledningssystem för kvalitet och miljö enligt ISO 9001 respektive 14001. Under 
våren genomfördes verksamhetens första internrevision. Helene ser nu fram emot extern-
revision framöver med förhoppningen att verksamheten ska erhålla certifiering för både 
kvalitet och miljö.

Matilda Michélsen, Yggdrasil

Helene Disinger, Ryggkirurgiskt Centrum
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Partners med MIS  
godkända utbildningar

Canea var först ut med 
uppdaterad MIS utbildning 
i linje med nya ISO14001. 
Läs mer om godkännandet 
och Caneas kommande 
utbildningar på hemsidan 
www.canea.se

 

• MIS Utbildning - arbetsmiljörevision enligt ISO45001  - 16 maj

• MISsivet 2018-2 - 16 juni

• MIS Utbildning - Revisionsteknik - 4 oktoberGpå


