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- Gemensamma lösningar på återkommande problem. 

- Skapa enhetliga och transparanta rutiner, att höja kvalitén, undvika 
missförstånd och slippa uppfinna hjulet på nytt. 

- Stöd till utnyttjande av begränsade resurser och spara tid och pengar.

- Standard kan göra våra liv både säkrare och enklare. 

- Standarder är frivilliga att tillämpa men kan fungera som obligatorisk 
referens, exempelvis i föreskrifter från myndigheter och vid upphandlingar. 

- Ger gemensam plattform med hjälp av gemensam terminologi



SIS/TK 599 
Kvalitetssäkring inom LSS



• tydliggöra kvaliteten för brukarna

• underlätta för beställarna och 
leverantörerna 

• resurserna utnyttjas på ett effektivt 
sätt där samhällsnyttan tydliggörs. 

Målet med en standard
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•Syftar till att säkerställa en god och säker omsorg, hög och 
jämn kvalitet i service och behandling, genom att utgå 
från brukarens behov.

•Avsedd att användas vid kvalitetssäkring, uppföljning, 
utvärdering och utveckling av levererade tjänster, samt 
kan användas som underlag vid upphandling, utbildning, 
tillsyn och certifiering.

•En standard som bidrar till en ökad kvalitetskonkurrens.

Vad standardiseras? 



• Ställa krav 

• Förtydliga ansvarsförhållanden 

• Förtydliga beställningsunderlag 

• Styra och leda organisationer som är delaktiga i processerna

• Följa upp och analysera verksamheterna 

• Ge underlag för internt förbättringsarbete och utvecklingsarbete

Vad kan en standard hjälpa till med?
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•Standard anger krav på tjänster som levereras till personer 
med beslut om insats enligt LSS (Lagen om stöd och service 
till vissa funktionshindrade)

•Standarden är avsedd för tjänster inom bostad med särskild 
service för vuxna 

•Standard syftar till att säkerställa god kvalitet avseende stöd, 
service och omvårdnad genom att utgå från den enskildes 
behov. 

•Standard är avsedd att användas vid kvalitetssäkring, 
uppföljning, utvärdering och utveckling av sådana tjänster. 
Denna standard kan även användas som underlag vid 
upphandling, utbildning, tillsyn och certifiering.

SS 8770011 Kvalitetssäkring inom LSS - för tjänster inom bostad med 
särskild service för vuxna



•Delaktighet

•Leva som andra

•Integritet

•Kontinuitet

•Goda levnadsvillkor

•Självbestämmande

Grundläggande principer
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•Brukaren, förväntningar, 
rättigheter

•Kvalitetskriterier

•Omsorg, service, omvårdnad

•Bemötande och relationer

•Trygghet och säkerhet

•Delaktighet brukare 

•Brukarundersökningar

•Arbete/sysselsättning

•Individuell behandlingsplan

•Dokumentation

•Identifiera aktörerna

•Verksamheten –

•Ansvar och befogenheter

•Kompetens och resurser

•Värdegrund 

•Sekretess 

•Samverkan 

•Uppdraget och dess mål

•Utvärdering, uppföljning och 
förbättringsarbete

Innehåll



Personliga faktorer

Omgivningsfaktorer

Funktioner

Aktiviteter

Delaktighet/ Engagemang

Hälsotillstånd

Struktur enligt ICF



• Fortsatt arbete med standardutkastet

• Remiss till intressenter utanför kommittén

• Fler insatser standardiseras?

Vad händer nu?



• Kan man standardisera ett liv?

• Fördelar/nackdelar?

Frågor man kan ställa sig?


