Kvalitetspolicy
För en värdeskapande hälso- och sjukvård
i Region Uppsala
I vår strävan att närma oss visionen är det viktigt att bedriva ett
systematiskt kvalitetsarbete. Regionens kvalitetsarbete ska
leda till en värdeskapande hälso- och sjukvård.
I enlighet med Socialstyrelsens föreskrift 2011:9 följer vi
gällande lagar och föreskrifter för att bedriva ett
systematiskt kvalitetsarbete och ställer oss bakom dess
definition av kvalitet1. I kvalitetsarbetet tar vi även stöd
av den europeiska standarden för kvalitet inom hälsooch sjukvård2.

Ett gott liv i en
nyskapande
kunskapsregion
med internationell
lyskraft.

Vi ser på begreppet kvalitet som regionens förmåga att möta
patienters och deras närståendes behov och förväntningar.
Vi är främst till för patienten och deras närstående.
Inom hälso-och sjukvården finns även andra samarbetspartners
som är viktiga för vårdens utveckling exempelvis inom utbildning
och forskning. Det är alla medarbetares ansvar att utveckla en hög kvalitet och en god vård.
Vi har samtidigt ett uppdrag att förvalta regionens resurser effektivt och prioritera utifrån
behov och etiska principer.

För att uppnå kvalitet tar vi ett gemensamt ansvar för patientens hälso- och sjukvård i sin
helhet. Arbetet sker processorienterat i team utifrån patientens behov. Vi mäter och
analyserar utfall som är viktiga för patienten och använder resultaten i förbättringsarbeten.
Resultaten sätter vi i relation till använda resurser. En effektiv resursanvändning är en
förutsättning för att hållbart och långsiktigt kunna ge en vård som skapar värde för
befolkningen.
1SOSFS 2011:9 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Definitionen av kvalitet innebär ”att en
verksamhet uppfyller de krav och mål som gäller för verksamheten enligt lagar och andra föreskrifter om hälso- och sjukvård, socialtjänst och stöd och
service till vissa funktionshindrade och beslut som har meddelats med stöd av sådana föreskrifter” (2 kap. 1 § SOSFS 2011:9).
2Svensk standard SS-EN 15224:2017
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Kvalitetspolicy
För att uppnå vår vision tar vi utgångspunkt i vetenskap och beprövad erfarenhet och lyfter
fram följande viktiga grundprinciper och förutsättningar för ett hållbart kvalitetsarbete.
Principerna ska ses som en helhet där varje princip är viktig för att uppnå god kvalitet:

• Engagerade ledare och medarbetare
Ledarskapet ska tydliggöra organisationens
vision och mål där öppenhet, tillit och
uppriktig dialog främjar en kvalitetskultur
som skapar förutsättningar för hållbar
utveckling. Medarbetarnas motivation och
engagemang är avgörande för organisationens kvalitet. En engagerad ledare betonar
allas ansvar för att skapa värde för de vi är till
för och tar tillvara medarbetarnas drivkraft i
det dagliga kvalitetsarbetet.

• Processorientering
Processorientering relaterar till verksamhetens
mål och skapar förutsättningar för samarbete,
kommunikation och utveckling. Genom att leda
och arbeta utifrån processer tydliggörs på vilket
sätt alla bidrar till helheten. Processorientering
omfattar allt från ledning och styrning till
arbetsuppgifter närmast patienten. Det innebär
ett patientfokuserat, effektivt och engagerat
teamarbete över organisatoriska gränser.

• Ständiga förbättringar
Vårt förbättringsarbete utgår från uppföljning
och utvärdering av verksamhetens processer,
rutiner och arbetssätt. Arbetet drivs med
strukturerade arbetssätt och metoder både
utifrån innovativt nytänkande och problemlösning, vilket skapar förutsättning för lärande och
förbättring.

• Patientens delaktighet

Vi tar tillvara patientens och närståendes
erfarenheter och resurser i beslut om patientens vård och behandling. Patientdelaktighet
ökar möjligheten för bättre behandlingsresultat, ökad patientsäkerhet och bättre livskvalitet.
Vi levererar en vård av hög medicinsk kvalitet
genom att ta tillvara synpunkter från patienter, närstående, patientorganisationer och
andra samarbetspartners. Genom att se
patienten som en medskapande resurs som
bidrar till förbättringar utvecklar vi vården
utifrån behov och förväntningar hos dem som
verksamheten är till för.

• Samverkan
Vi samverkar internt inom Region Uppsala och
med andra aktörer nationellt, regionalt och
kommunalt för att patienter och närstående ska
uppleva vården som säker och sammanhängande. Vi värnar också om ett aktivt samarbete
med externa intressenter som universitet och
högskola samt leverantörer för att säkerställa
kvalitet i våra tjänster.

• Fakta- och kunskapsbaserade beslut
Vi baserar beslut på fakta genom att kontinuerligt
inhämta, strukturera och analysera information
och data. Informationen ökar vår förmåga att
möta patienternas behov och används som
underlag i det kontinuerliga förbättringsarbetet.
Vi baserar beslut på evidens och beprövad
erfarenhet genom att kontinuerligt utveckla,
sprida och använda bästa möjliga kunskap
inom hälso- och sjukvården. Det ska vara lätt
att göra rätt för vårdpersonalen i varje enskilt
patientmöte.
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