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Rödatråden i ledningssystemet och 
verksamhetsstyrningen 

Krav från beställare och lagkrav 

 Mission, vision och affärsidé  
värderingar 

Kvalitets och miljöpolicy, medarbetarpolicy 
långsiktiga mål, affärsplan 

  Handlingsplaner på klinik/avdelning med 
 aktiviteter 

Chefskontrakt 
Medarbetarsamtal  

Vårt uppdrag 
/ägardirektiv 

Kundkrav 

Uppföljning 
och ständig 
förbättring 

Ledningens 
genomgång 



Landstings- 
fullmäktige 

VD 
Huvudkontor  

(Ekonomi, Personal, IT, Tandvård  
o Utveckling, Kommunikation) 

Lednings  
gruppen 

Landstings- 
styrelsen 

Styrelse  
Folktandvården  

SLL AB 

Områdeschef  
Norr 

Områdeschef  
Söder 

Områdeschef  
STV o  MTV 

Kärnverksamhet  
Kliniker Norra  

15 klinikchefer 
 

 
Kärnverksamhet  

Kliniker Södra 
15 klinikchefer 

 
 

 
Specialist  
Tandvård  
4 klinikchefer 

 
 

Medicinsk  
Tandvård  
3 klinikchefer 

 



Klinikstruktur 

Klinikchef 

Tandläkare Tandläkare Tandhygienist Tandsköterska Tandsköterska Tandsköterska 

Arbetsledare 
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Vårt arbetssätt i Folktandvården 
vårt ledningssystem 



HändelseVis 

 Gemensamt avvikelsehanteringssystem 
för hela Stockholms läns Landsting 
 Tre olika moduler 
 Vårdavvikelser 
 Miljöavvikelser 
 Arbetsmiljöavvikelser 



Varför ska vi rapportera 
avvikelser ?  

   Att systematiskt anmäla och åtgärda 
brister är ett sätt att arbeta förebyggande 

 
 Förebygga negativ effekter genom att åtgärda 

tillbuden och riskerna 
 Rapportera risker är det optimala förbättringsarbetet 
 Uppnå ständiga förbättringar 
 Krav från Socialstyrelsen 2011:9 
 Krav i Miljöcertifieringen enligt ISO 14 001 och 

Miljöbalkens hänsynsregler 
 Ger underlag för att utvärdera om lagar och andra 

krav följs 
 

 
 

 

Presentatör
Presentationsanteckningar




Patientsäkerhetsgrupp 

 En gång i månaden går vi igenom alla 
vårdavvikelser i Händelsevis 
 Bedömer om extra åtgärd behövs: 
 Lex Maria 
 Händelseanalys 
 Något som behöver visas på vårt intranät 



Basala hygienrutiner 

Handhygien 
Desinfektion/Sterilisering 

Klädregler 
 
 

Skyddsutrustning 
Visir, glasögon, handskar, skor 

Stick- och skärskador 

Patientsäkerhet 

 

 
Arbetsmiljö 

 

 



Hygien och smittskydd 

 Under 2011 har hygienombud och 
sterilansvariga samt arbetsledare 
genomgått utbildning i basala hygienrutiner 
och hantering av instrument och utrustning 
 En kvalitetssäkring av arbetet med hygien 

och smittskydd på klinikerna 



Interna revisioner 

 Hygien och smittskydd ingår i de interna 
revisionerna 
 Nytt koncept för revisionerna hösten 2011 
 Förbättringsdag 
 Klinikledning och nyckelpersoner arbetar själva 

fram förbättringsområden för sin egen klinik 
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