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1 INLEDNING 
Kvalitetssystemet följer standarden EN-ISO-9001, vilken överensstämmer med den 
internationella standarden ISO-9001. 
 

1.1 Ansvar 
Ledningen för Hygiene Diagnostics har som målsättning att nå sådan kvalitet på de arbeten och 
leveranser företaget utför att de tillfredsställer kundens behov, krav och förväntningar.  
 
Detta förutsätter att vi ser till att personalen har rätt inställning, kunskap och utbildning för att 
utföra sitt arbete och uppfylla kvalitetskraven. 
 

1.2 Organisation 
Inom Hygiene Diagnostics ansvarar varje medarbetare för kvaliteten i sitt arbete. Vår VD inom 
företaget har dock det övergripande ansvaret för kvalitetssystemet och ansvarar också för 
utbildning, införande och revision av detsamma. 
 
Hygiene Diagnostics AB 

 
Frank Axelsson 
Verkställande direktör och kvalitetsansvarig 
 

1.3 Målsättning 
Målsättningen med Hygiene Diagnostics kvalitetssystem är att beskriva rutiner, procedurer och 
aktiviteter så att dessa säkerhetsställer att planering, leverans, utförande, kontroll och 
dokumentation överensstämmer med kontraktsspecifikationer, standarder, normer och 
myndighetskrav. Under varje huvudrubrik beskrivs de arbetsrutiner och operationer som skall 
utföras för att kvalitetskraven på tjänster och uppdrag uppfyllas.  
 
Kvalitetsstyrande instruktioner och handlingar utarbetas och anpassas om utveckling eller 
förändringar så erfordrar. All personal vars verksamhet kan ha inflytande på kvaliteten förbereder 
och planerar sina aktiviteter så att kvalitetsproblem löses innan deras respektive arbete startar 
och/eller uppdrag utförs. Kvalitetsansvarig inom varje projekt utför på uppdrag av 
kvalitetsansvarig (Hygiene Diagnostics VD) också auditering hos underprojektörer för att förvissa 
sig om att kvalitetskrav blir uppfyllda. 
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2 KVALITETSPOLICY 
 

2.1 Vår kvalitetspolicy 
Det är vår målsättning att tillgodose våra kunders krav vid varje enskild order efter vår bästa 
förmåga. Våra kunder skall kunna lita på att våra produkter och tjänster levereras så snabbt som 
möjligt och med rätt kvalitet enligt kraven.  

Vi säljer inte bara produkter eller tjänster utan hjälper också kunder med att få rätt 
helhetslösning. Vi ger “personlig” service och support till kunden när det behövs. 

Inom Hygiene Diagnostics skall varje utförd tjänst ses som en referens och som en möjlig 
rekommendation till kommande beställningar. 

 

För att uppnå detta ska alla medarbetare: 

• Ha rätt kompetens och kunskap 
• Vara servicevänliga och lyhörda 
• Leva upp till sina löften och ge korrekt information 

 

För att ständigt förbättras ska vi: 

• Följa upp kundordern 
• Ha en personlig utvecklingsplan 
• Hålla oss uppdaterad med ISO 9001:2015 
• Vara lyhörda för kundens önskemål 
• Ständigt uppdatera kvalitetsmålen 

 

 

 

 

 
  



 

3 Kvalitetsstyrning 

3.1 Kontraktsgenomgång 
Varje kontrakt skall läsas igenom och kraven identifieras för att säkerställa att: 

A) Krav kan uppfyllas  
B) Varje krav som avviker på något sätt från A dokumenteras och kommuniceras till 

kravställare  
C) Dokumentation från kontraktsgenomgång bevaras 

 

3.2 Dokumentutgåvor 
Hygiene Diagnostics skall upprätta och vidmakthålla rutin för styrning av 
dokumentutgåvor som hänför sig till krav enligt kvalitetssystemet. Styrningen skall 
säkerställa att: 

A) Rätta utgåvor av dokument används 
B) Gamla versioner markeras tydligt som gamla och arkiveras 
C) Dokumentändringar kontrolleras och godkänns av kvalitetsansvarig 

 

3.3 Produktinformation 
Hygiene Diagnostics skall upprätta och vidmakthålla rutin för styrning av dokument som 
hänför sig till produktinformation och annan teknisk dokumentation från leverantörer. 
Styrningen skall säkerställa att: 

A) Rätta utgåvor av dokument används och kommuniceras till kund 
B) Gamla versioner tydligt markeras som gamla eller avlägsnas 

 

3.4 Kalibrering och underhåll av utrustning 
Hygiene Diagnostics skall upprätta och vidmakthålla rutin för kalibrering och underhåll av 
produkter för att kunna visa att produkterna uppfyller specificerade krav. Styrningen skall 
säkerställa att: 

A) Det finns dokumenterade instruktioner för kalibrering och underhåll 
B) Kundens mätdata och kalibreringsdata säkerhetskopieras 
C) Mallar för kalibreringsintyg upprättas 
D) Kalibreringsintyg som utfärdas har ett unikt ID-nummer som dokumenteras 
E) Rätta versioner av programvaror och firmware används 
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3.5 Förvaring och hållbarhetskrav 
Hygiene Diagnostics skall upprätta och vidmakthålla en rutin för förvaring av produkter med 
begränsad hållbarhet eller livslängd. Styrningen skall säkerställa att: 

A) Produkter förvaras enligt tillverkarens instruktioner för att säkerställa optimal hållbarhet 
B) Förvaringsutrymmen hålls rena och torra 
C) Kylskåp som används ska ha temperaturlarm samt kontrolleras och underhållas regelbundet 
D) Kund informeras om det återstår mindre än hälften av produktens livslängd  

 

3.6 Transporter  
Hygiene Diagnostics skall upprätta och vidmakthålla en rutin för leveranser. Styrningen skall 
säkerställa att: 

A) Kunder får snabba leveranser 
B) Produkter transporteras enligt tillverkarens instruktioner för att säkerställa optimal hållbarhet 
C) Produkter paketeras snyggt och miljövänligt samt säkert så att produkten inte riskeras att 

skadas under transporten 
D) En uppskattad leveranstid för produkter kommuniceras till kund via hemsidan 
E) En beräknad leveranstid för produkter kommuniceras till kund via orderbekräftelse 
F) Kund informeras om leveranser blir försenade enligt beräknad leveranstid 
G) Kund informeras om leveranser har misslyckas av någon anledning 

 

3.7 Reklamationer  
Hygiene Diagnostics skall upprätta och vidmakthålla en policy och rutin för reklamation och 
garantiärenden. Styrningen skall säkerställa att: 

A) Det finns en dokumenterade policy för reklamation och garantiärenden som kan 
kommuniceras till kund 

B) Alla reklamationsärenden hanteras rättvist samt dokumenteras och arkiveras 

  



4. Avvikelser och åtgärder 

4.1 Korrigerande åtgärder 
Vid systematiskt kvalitetsarbete förekommer störningar i form av avvikelser. De uppträder som 
produktfel, felaktiga ändringar, leveransförseningar, reklamationer, besiktningsanmärkningar etc. 
Dessa erfarenheter från våra verksamhetsområden insamlas, sammanställs och analyseras så att 
korrigerande åtgärder kan vidtas mot grundorsaken till störningarna. En metod i detta arbete är ”5 x 
varför” fråga.  

Inom Hygiene Diagnostics undersöks grundorsaken till uppkomna störningar och företagsledningen 
initierar och vidtar korrigerande åtgärder för att elimineras denna. Uppföljning av effektiviteten av de 
korrigerande åtgärderna sker genom internrapportering.  

 

4.2 Interna kvalitetsrevisioner 
Effektivitet och lämplighet i föreskrifter, rutiner och deras efterlevnad uppnås endast om funktionen 
undersöks regelbundet. Sådan revision, kvalitetsrevision kan avse hela kvalitetssystemet inom 
Hygiene Diagnostics eller delar. 

En årlig rapport utfärdas och delges berörd personal för korrigerande åtgärd och uppföljning. 
Korrigerande åtgärder grundade på revisionsrapporter uppföljs såväl som effekterna. 

 

4.3 Kunskapsinhämtning 
För att säkerställa erforderlig kompetens hos personal i olika befattningar är utbildning en nödvändig 
åtgärd. För vissa produkter och tjänster erfordras dessutom utbildning och kvalificering enligt krav från 
tillverkare. Hygiene Diagnostics ledning ansvarar för att personalen får utbildning som krävs. 

Kontinuerlig planering av utbildning för personalen utförs. Alla data över utbildning och kvalificering 
arkiveras. 
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