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Ledelsens gjennomgåelse
Anne Grændsen

Norsk akkreditering / Grændsen consulting

Ledelsesansvar – ISO 15189:2012

� Fastlegge kvalitetspolitikk og etablere tilhørende mål for kvalitet

� Fokusere på å oppfylle brukeres behov →→ bidra &l best mulig pasientbehandling

� Kontinuerlig overvåke kvalitet og effektivitet av laboratoriets tjenester og 
kvalitetsstyringssystem,  herunder ressurser og prosesser

� Sikre at kvalitet på tjenestene vurderes over tid

� Vurdere trender og mønstre i korrigerende og forebyggende handling, og i interne 
revisjoner, for å vurdere behovet for endring/handling

Kvalitetssystem Kvalitetssystem 
Kvalitetsstyringssystem

Styringssystem
Ledelsessystem

?
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Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i 

helse- og omsorgstjenesten – Hva er nytt?

�Tydeliggjør:

� lederes ansvar

�medarbeideres involvering

�Poengterer krav til brukermedvirkning

�Forsterker kravet til forbedring

�Fremmer krav til kvalitet, system og kultur 

InternInternInternIntern----

kontrollkontrollkontrollkontroll

KvalitetsKvalitetsKvalitetsKvalitets----

forbedringforbedringforbedringforbedring

LedelseLedelseLedelseLedelse

Helsedirektoratet
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Samsvar mellom 
krav «Forskriften» og krav i ISO 15189:2012 

Hva er ledelsens gjennomgåelse

� Formelt møte som har til hensikt å sikre at:

� ledelsessystemet i bedriften fungerer etter intensjonen

� bedriften når sine mål

� bedriften driver innenfor vedtatte rammer

� Fokus rettes mot:

� lovverk, forskrifter og normative dokumenter

� kvalitetskriterier

� arbeid med kontinuerlige forbedringer

Arbeide målrettet og 
systematisk for å oppnå 

ønskede resultater!
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Hvorfor Ledelsens gjennomgåelse

� Verktøy som kan brukes i virksomhetsplanleggingen

� Viktig del av bedriftens forbedringsarbeid

� Finne gode løsninger på de utfordringer bedriften står ovenfor

� Svakheter i styringssystemet?

� For høy risiko på kritiske områder?

� Gjennomgående svak måloppnåelse?

� Negative konsekvenser for virksomhetens øvrige mål, effektivitet og samsvar med krav

� Forberedelse og gjennomføring av møtet

� Gå &lbake i &d  →→ analysere hvordan det er gå: frem &l nå

� Mønster & trender

� Årsaksanalyser

� Fremtidig endring i rammebetingelser

Ledelsens gjennomgåelse ISO 15189:2012 (I)

� Laboratorieledelsen skal gjennomgå kvalitetsstyringssystemet med 
planlagte mellomrom for å sikre at det til enhver tid er egnet 
tilstrekkelig og effektivt, og støtter pasientbehandlingen (4.15.1)

� Evaluere ytelsen til kvalitetsstyringssystemet

� Overvåke samsvar med krav

� Identifisere forbedringsmuligheter

� Fokus på pasientbehandling
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Ledelsens gjennomgåelse ISO 15189:2012 (II)

� Gjennomføres med planlagt mellomrom - årlig?

� Intervallet bør ikke være på mer enn 12 måneder (Merknad 4.15.4)

� Det bør brukes kortere intervaller når et styringssystem nylig er 
opprettet (Merknad 4.15.4)

� Kan fordeles på flere møter i året

� Enkelte element kan tas opp på flere møter

Ledelsens gjennomgåelse ISO 15189:2012

Ledelsens 
gjennomgåelse

= 
Helhetlig vurdering

Input
Output

Interne/eksterne revisjoner

Tilbakemelding fra kunder
Forslag fra ansatte

Klager, avvik, tiltak

Tidligere LG, status & virkning av 
evt. forbedringer

Kvalitetsindikatorer

Endring i rammebetingelser, 
arbeidsvolum etc. som kan påvirke 

ledelsessystemet

Forbedre virkningen av 
ledelsessystemet og dets 

prosesser

Forbedre tjenesten(e) til 
brukerne

Ressursbehov

Evaluering av leverandører (og 
henvisningslaboratorier?) 

Rekvisisjoner, prosedyrenes 
egnethet og krav til prøver

Risikostyring 

Ekstern kvalitetskontroll

Registreres
Rapporteres til ansatte

Sikre oppfølging innen frist

Analysere info om årsaker til 
avvik, trender og mønstre
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Ledelsens gjennomgåelse

� Forberedelse →→ Sammens&lling av data & sta&s&ske analyser
� Kvalitetsleder / kvalitetsledelse 

� HMS leder

� Enhetsleder 

� Fagledere

� Realitetsbehandling →→ Trekke konklusjoner/beslu:e
� Ledergruppe med daglig leder i spissen

� NB! Ansvar og frist for tiltak

� Kontroll og oppfølging
� I linjen iht. tiltaksplan??

� Kvalitetsledelse

� Ledermøter

Hjelpemiddel

Veileder til forskrift 
om ledelse og 

kvalitetsforbedring bi 
helse- og 

omsorgstjenesten 

Ledelsens gjennomgåelse - Kontinuerlig forbedring 

Demmings sirkel

«Do»
Gjennomføre 

plan, prosesser

«Check»
Kontrollere

«Act»
Kontinuerlige 
forbedringer

Justere, korrigere, 
implementere, 
standardisere

«Plan» 
Planlegge

Hva, hvordan, når 
og hvem
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4.15 Ledelsens gjennomgåelser - organisering

Seksjon

ISO 15189

Avdeling

ISO 15189

Klinikk

ISO 15189

Foretak

ISO 9001

ISO 14001 

ISO 27001

+++?

Påminnelse:
Sporbarhet mellom de ulike nivåene
Enhetlige rapportmaler?

Ledelsens gjennomgåelse – oppsummering (I)

� Beslutningsmøte →→ forbedringer

� Engasjement og involvering fra organisasjonens/bedriftens øverste 

ledelse er avgjørende for å lykkes i forbedringsarbeidet

� Ledelsens atferd viser for alle medarbeidere at 

forbedringsprosessen er viktig og at dette blir prioritert
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MEN det avdekker 
feil som kan 

oppstå og hindrer 
gjentakelse

Forbedringer!

Et godt implementert 
kvalitetsstyringssystem 

er 
ingen garanti for et 

FEILFRITT 
laboratorium

Ledelsens gjennomgåelse – oppsummering (II)


