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LEDELSESSYSTEMER FOR KVALITET 
NS-EN ISO 9001 FOR HELSE- OG OMSORGSTJENESTER

NS-EN 15224

• Krav til systematiske metoder for å 
produsere tjenester av god kvalitet

• Fokuserer på krav til kliniske prosesser
• Anvendbar for alle typer virksomheter, 

uansett struktur, organisasjon, eier, 
størrelse eller type tjenester som leveres

• Kan brukes på alle nivåer i tjenesten for å 
utvikle, implementere og vedlikeholde et 
ledelsessystem for  kvalitet
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Felles for ISOs standarder for ledelsessystemer
(ISO MSS)

KjernetekstStruktur Termer Definisjoner

ForbedringOrganisasjon-
ens kontekst Lederskap Planlegging Støtte Drift Evaluering av 

prestasjon
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NS-EN 15224:2016

Norsk forord
Innholdsfortegnelse
Orientering
1. Omfang
2. Normative referanser
3. Termer og definisjoner
4. Organisasjonens kontekst
5. Lederskap
6. Planlegging
7. Støtte
8. Drift
9. Evaluering av prestasjon
10. Forbedring

• Tillegg A 
• Tillegg B
• Tillegg C Matrise 
• Tillegg D Kvalitetskrav og 

kvalitetsegenskaper innenfor helse-
og omsorgstjenester

• Tillegg E Veiledning for 
prosesstankegangen i helse- og 
omsorgstjenester

• Litteratur
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Eksempler på tekst fra NS-EN 15224
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Kap. 3 Termer og definisjoner

Kilder Antall termer/
definisjoner

Definisjoner spesifikke for EN 15224 6
ISO 9000 Ledelsessystemer for kvalitet - Grunntrekk og 
terminologi 

14, hvorav 8 med 
tilleggsmerknader

ISO 13940 Helseinformatikk - Begrepssystem for 
helthetlige behandlingsforløp 

16

ISO 27799 Helseinformatikk - Anvendelse av ISO/IEC 
27002 for administrasjon av sikkerhet i helsesektoren 

1

ISO 31000 Risikostyring - Prinsipper og retningslinjer 1
ISO/IEC Guide 73 Risikostyring - Terminologi 2
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4.1 Bestemme interne og eksterne krav for 
virksomheten

4.2 Bestemme hvem som er interesseparter (interene
og eksterne) og forstå deres behov og forventninger

4.3 Bestemme omfanget av ledelsessystemet for 
kvalitet ut i fra

• beslutningene i 4.1 og 4.2 
• leveranse av kliniske prosesser
• helse- og omsorgstjenester som resultat av

kliniske prosesser

4.4  Etablere, implementere, vedlikeholde og
kontinuerlig forbedre ledelsessystemet for kvalitet

Kapittel 4 Organisasjonens kontekst

4
Kontekst

4.1 
Forståelse av

konteksten

4.2 
Interesseparter

4.3 
Omfang

4.4 
Kvalitetsledelses-

system 
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5.2 Policy
- skal passe for 
virksomhetens formål og 
kontekst
- gir ramme for målene
- tilgjengelig  og kommunisert

5.3 Roller, ansvar og 
myndighet
• skal tildeles
• skal sikre at prosessene 

levere planlagt resultat
• skal sikre at kundefokus, 

ink pasientens behov og 
forventninger, fremmes i 
hele organisasjonen 

Den øverste ledelsen skal vise 
lederskap og forpliktelse med 
hensyn til ledelsessystemet for 
kvalitet ved å:
• sikre at krav er integrert  i 

forretningsprosessene
• sikre nødvendige ressurser
• fremme forbedring
• støtte andre ledere
• sikre at kliniske prosesser og 

risikostyring omfattes av 
systemet

Kapittel 5 Lederskap

5
Lederskap

5.1 
Lederskap og

forpliktelse

5.2 
Policy

5.3 
Roller, ansvar og

myndighet
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6.1 Vurdering av risikoer og muligheter
Det forventes at det tas hensyn til:
• risikoer og muligheter, ink. kliniske risikoer
• organisasjonens kontekst 
• interessepartenes krav og forventninger

Tiltak skal stå i forhold til påvirkningen på 
produkter og tjenester.

6.2 Mål
Virksomheten skal sette mål for kvalitet og det 
skal lages planer for hvordan disse skal 
oppnås.

6.3 Planlegging av endringer
Endringer i KS-systemet skal planlegges

Kapittel 6 Planlegging
6

Planlegging

6.1 
Tiltak mht. risiko

og muligheter

6.2 
Mål og 

måloppnåelse

6.3
Planlegging av 

endringer
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7.1 Virksomheten skal fastsette og fremskaffe  
tilstrekkelige ressurser for å etablere, 
implementere, vedlikeholde og kontinuerlig 
forbedre ledelsessystemet for kvalitet:  
• menneskelige ressurser 
• infrastruktur og prosessmiljø, inkl plan i 

tilfelle svikt
• ressurser til overvåking og måling
• organisasjonens kunnskap

7.2 Virksomheten skal bestemme hvilken 
kompetanse som er nødvendig og sikre at  
personellet har den kompetansen som er 
nødvendig.

7.3 Personellet skal være bevisste på KS-
systemet og sitt bidrag i dette, ink. 
ivaretakelse av pasientsikkerheten. 

7.4 Behov for bevissthet og kommunikasjon 
(både intern og ekstern) om ledelsessystemet 
for kvalitet og dets virkning. 

Kapittel 7  Støtte7
Støtte

7.1 
Ressurser

7.3 
Bevisstgjøring

7.4 
Kommunikasjon

7.5 
Dokumentert informasjon

7.2
Kompetanse
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Mengde og omfang av dokumentert informasjon 
bestemmes av standarden og av virksomheten.

Dokumentasjon av:
- de kliniske prosessene
- hvordan klinisk risiko styres
- ledelse av kliniske prosesser på tvers av enheter i 
virksomheten.

Krav til etablering og oppdatering av dokumentert 
informasjon som  for eksempel: identifikasjon og 
beskrivelse, format, integritet og egnethet samt 
godkjenning av dokumenter som har betydning for 
prosessene (eks. behandlingsplaner, sjekklister).

Styring av dokumentert informasjon – omfatter 
konfidensialitet, integritet, tilgang, endringer 

Kapittel 7.5 Dokumentert informasjon

7.5 
Dokumentert informasjon



12IS
O

/T
C

 1
76

/S
C

 2
/ N

12
20

8.1 Planlegging og styring av drift
Virksomheten skal planlegge, implementere og styre de 
prosessene som er nødvendig for oppfylle kraven til 
produkter og tjenester.

8.2 Produktene og tjenestene skal 
• oppfylle alle aktuelle krav i lover og forskrifter
• ta hensyn til kvalitetsaspektene innenfor helse- og 

omsorg
• oppfylle ande krav som virksomheten eller interessenter 

stiller
Virksomheten skal forsikre seg om at den klarer å levere 
produkter og tjenester som tilfredsstiller kravene

8.3 Krav til utforming og utvikling 
- prosessorientert
- krav til interne og eksterne ressursbehov, potensielle 
konsekvenser av svikt, involvering av kunden, erfaring fra 
lignede oppgaver
- risikovurdering
- verifisering og validering

Kapittel 8.1-8.3  Drift 8
Drift

8.1
Planlegging og
styring av drift

8.2
Krav til produkter

og tjenester

8.3
Utforming og
utvikling av 

produkter og
tjenester
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Kvalitetsaspekter

• Riktig behandling
• Tilgjengelighet
• Riktig behandlingsforløp
• Effektivitet 
• Virkning
• Likeverd
• Evidensbaserte helse- og 

omsorgstjenester
• Personsentrerte helse- og 

omsorgstjenester
• Pasientinvolvering
• Pasientsikkerhet
• Behandling og omsorg til rett tid
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8.4 Prosesser, produkter og tjenester levert av eksterne
• Virksomheten bestemmer når og hvordan de vil styre prosesser, produkter og 

tjenester som leveres av eksterne. Det skal tas hensyn til resultatet av 
risikovurderingene

• Eksterne leverandører skal informeres om krav som stilles.

8.5 Leveranser
Overvåking og måling av produksjon/tjenesteprosess på passende trinn for å 
sikre at krav blir ivaretatt 
• Identifisering og sporbarhet fokuserer på prosessresultatene heller enn på 

produktet/tjenesten
• Krav til aktiviteter etter leveranse ( post delivery)
• Krav til styring av endringer – endringer som berører den enkelte pasient skal 

dokumenteres i pasientjournalen.

8.6 Frigivelse av produkter og tjenester
Det skal verifiseres at kravene til produktet eller tjenesten er oppfylt før frigivelse 

8.7 Utgangsfaktorer (output) som avviker i forhold til fastsatte krav skal behandles 
på en av de følgende måter:

• korrigeres 
• skilles ut, evt. tilbaketrekkes
• informere kunde
• innhente godkjenning for utgangsfaktoren som den er
• overvåkes

Kapittel 8.4 - 8.7  Drift 8
Drift

8.4
Styring av 
prosesser, 

produkter og
tjenester levert av 

eksterne

8.5
Produksjon- og

tjenesteleveranse

8.6
Frigivelse av 
produkter og

tjenester

8.7
Styring av 

utgansfaktorer med 
avvik
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9.1 Overvåking, måling, analyse og evaluering 
Krav om å identifisere behov for overvåking og måling, og metodene 
som skal brukes. 

Kundens (f.eks. pasienten og pårørende) tilfredshet skal måles 

9.2 Internrevisjon
Programmet for internrevisjon skal ta hensyn til: 
- kvalitetsmål 
- viktigheten av prosessene
- kundetilbakemeldinger
- endringer som kan påvirke organisasjonen etc.

9.3 Ledelsens gjennomgåelse
Dette inkluderer: 
• endringer i eksterne og interne forhold (for eksempel i strategisk 

retning)
• endringer i forhold som angår eksterne leverandører (eller andre 

interessenter)
• Vurdering av ressursenes egnethet
• virkningen av tiltak for å ta hensyn til risikoer og muligheter, inkl

informasjon om uønskede hendelser.

Kapittel 9  Evaluering av prestasjon

9
Evaluering av prestasjon

9.1
Overvåking, måling, 

analyse og evaluering

9.2
Intern revisjon

9.3
Ledelsens

gjennomgåelse
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10.1 Generelt
Virksomheten skal bestemme og velge muligheter for 
forbedring og implementere alle nødvendige tiltak for å 
oppfylle kunders krav og øke kundetilfredshet.

10.2 Avvik og korrigerende tiltak
Virksomheten skal reagere dersom det oppstår avvik. 
Tiltak skal stå i forhold til virkningen av avviket.

10.3 Kontinuerlig forbedring
Virksomheten skal kontinuerlig vurdere kvalitetssystemets 
egnethet, relevans og virkning, og om nødvendig forbedre 
det.

Kapittel 10 Forbedring
10

Forbedring

10.2 
Avvik og

korriggerende
tiltak

10.3 
Kontinuerlig
forbedring

10.1 
Generelt
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Standarder og andre dokumenter

Regelverk

Standarder

Virksomhetsinterne dokumenter 
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Kryssreferanse mellom ledelses- og kvalitetsforskriften 
og NS-EN 15224

Forskrift om ledelse og 
kvalitetsforbedring 

NS-EN 15224

§ 1 Formål

§ 2 Virkeområde Kapittel 1 Omfang

§ 3 Ansvar for styringssystemet Kapittel 5.1 Lederskap og forpliktelse

§ 4 Definisjoner Kapittel 3 Definisjoner

§ 5 Omfang og dokumentasjon Kapittel 4.3 Bestemme omfanget av 
ledelsessystemet for kvalitet

§ 6 Plikten til å planlegge Kapittel 6 Planlegging

§ 7 Plikten til å gjennomføre Kapittel 8 Drift 

§ 8 Plikten til å evaluere Kapittel 9 Evaluering av prestasjon

§ Plikten til å korrigere Kapittel 10.2 Avvik og korrigerende tiltak (for 
ledelsessystemet)
Kapittel 8.7 Styring av utgangsfaktorer med 
avvik (produkter og tjenester)
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Oppsummering

NS 15224 har fokus på:
• Kliniske helse- og omsorgstjenester
• Pasientene (og brukerne) er primærkunde
• 11 kvalitetsaspekter som grunnlag for å fastsette kvalitetskrav
• Krav til kvalitet skal fastsettes på et faglig grunnlag 
• Tjenestene  skal være evidens- og kunnskapsbaserte, beste praksis 
• Pasientsikkerhet
• Risiko /klinisk risiko/risikovurderinger
• Vedlikehold og utvikling av kompetanse hos tjenesteleverandør
• Forholdet mellom pasient og helsepersonell
• Kommunikasjon og informasjonsflyt
• Dokumentasjon



Ønsker du mer informasjon?

Tel: 67 83 86 00
www.standard.no

Guri Kjørven, gkj@standard.no

Takk for oppmerksomheten
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