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Värdet av Aleris tjänster skapas i mötet med våra patienter 
och kunder. Mötet kan se ut på många olika sätt, alltifrån 
operationen som ger tillbaka förlorade förmågor, det 
snabbt levererade provsvaret, röntgentiden en tidig mor-
gon som gör att man hinner skjutsa barnen till träningen 
på kvällen eller frågan i mobilen från den digitala doktorn 
”känner du dig bättre?”. För det är ju genom att erbjuda 
högkvalitativa tjänster för våra patienter och låta dem ta del 
av dem på det sätt som passar bäst i just deras vardag som 
vi som ökar deras livskvalitet, skapar värde och gör dem 
delaktiga i sin hälsa. För att lyckas med det krävs ett struk- 
turerat kvalitets- miljö och patientsäkerhetsarbete. Ett  
arbete som måste pågå årets alla dagar och, minst lika 
viktigt, det måste ske lokalt på varenda en av våra enheter. 
Det får aldrig vara en pliktskyldig rapport som arbetas fram 
en gång per år och ställs i bokhyllan.

Resultaten visar att vi i Aleris håller hög kvalitet inom en 
stor mängd områden. Exempelvis är patienttillfredsställelsen 
ett år efter höftprotesoperation högre bland patienterna på 
våra tre enheter, Nacka, Ängelholm och Motala, än riks- 
snittet som ligger på 88,7 procent. Motala sticker också ut 
genom att ha den lägsta andelen omoperationer fem år 
efter ljumskbråckoperation, 0,5 procent mot 2,6 procent, 
som är riksgenomsnittet. Kvalitetsregistret Riksstroke har 

tilldelat Bollnäs sjukhus utmärkelsen ”Årets strokeenhet” 
på basis av en sammanvägning av uppgifter om vård och 
omhändertagande, boende, patientens upplevelser både 
under akutskedet samt tre och tolv månader efter insjuk-
nandet. Aleris Elisabethsjukhuset i Uppsala genomför näst 
mest axelprotesoperationer i landet. Långtidsuppföljningen 
i nationella kvalitetsregister visar att sjukhusets patienter 
skattar sin livskvalité och nöjdhet med operation högst i 
landet.

Under 2018 inför vi KeyForCare och vässar förmågan att 
använda patienternas upplevelser i vårt kvalitetsarbete. För 
det är i mötet som värdet skapas.

Trevlig läsning!

Alexander Wennergren Helm 
Koncernchef och chef Aleris Division sjukvård
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1. Aleris – en ledande 
 kvalitetsaktör i  
 Skandinavien

2. Högklassig sjukvård   
 från Umeå i norr till   
 Ystad i söder

Aleris bedriver verksamhet inom specialistvård, primärvård/
rehab, diagnostik, äldreomsorg, hemtjänst samt stöd och 
boende för unga och psykisk omsorg för vuxna. Vårt fokus 
på digitalisering och ny välfärdsteknik kommer ytterligare 
att öka möjligheterna att tillhandahålla vård- och omsorgs-
tjänster oberoende av tid och plats.

Aleris cirka 11 000 medarbetare arbetar vid ungefär 450 
enheter i Sverige, Norge och Danmark. I Sverige är Aleris 
organiserat i en sjukvårds- och en omsorgsdivision. Division 
Sjukvård omfattar specialistvård, primärvård, primärvårds- 
rehab, röntgen, medilab och fysiologlab. De tre senare 
bildar tillsammans Aleris Diagnostik.

Aleris uttalade målsättning är att vara den ledande  
kvalitetsaktören inom vård och omsorg. För att nå detta 
mål är vårt dagliga arbete centrerat kring fyra gemensamma 
värderingar: omtanke, professionalism, engagemang och 
nytänkande.

Specialistvård med stor bredd

Aleris specialistvård omfattar ett flertal enheter med vård-
utbud inom ett stort antal medicinska specialiteter såsom 
ortopedi, gynekologi, obesitas, öron-näsa-hals och ögon. 
Verksamheten omfattar såväl mottagning som öppen- och 
slutenvård. Aleris enheter är i många fall ledande inom sina 
respektive områden och rankas högt i medicinska kvalitets-
register. Enheterna återfinns i Umeå, Bollnäs, Söderhamn, 
Uppsala, Stockholm, Motala, Göteborg och på en mängd 
platser i Skåne.

Hög service och kvalitet i innovativ primärvård

Aleris primärvårdsenheter har stor bredd på sitt utbud och 
erbjuder bland annat läkarmottagning, distriktssköterske-
mottagning, psykosocial verksamhet, astma/KOL-mottag-
ning samt förebyggande vård. Aleris primärvård arbetar 
i samverkan med specialistsjukvården. Vårdcentralerna 
utmärker sig med innovativa arbetssätt, bra service och en 
god tillgänglighet. Aleris Primärvård driver vårdcentraler i 
Hälsingland, Uppsala och Stockholm.

Primärvårdsrehab med starkt patientfokus

Aleris Primärvårdsrehab erbjuder rehabilitering inom ramen 
för Vårdval i Stockholm. Utbudet är brett och omfattar bland 
annat arbetsterapi, dietetik, kiropraktik, logopedi, neuro-
logisk rehabilitering, fysioterapi och teamrehabilitering vid 
smärt-/stressrelaterade problem. Rehabiliteringen bedrivs 
både som öppenvård och i patientens hem.

Landsomfattande diagnostik i toppklass

Aleris Diagnostik omfattar radiologi, laboratoriemedicin 
och klinisk fysiologi. Aleris Röntgen utför bland annat ben- 
täthetsmätning, datortomografi, konventionell röntgen och 
magnetkameraundersökningar. Aleris Medilabs verksamhet 
är landsomfattande och innefattar provbunden laboratorie- 
medicinsk service inom klinisk kemi, immunologi och allergi, 
mikrobiologi, patologi och cytologi. Aleris Fysiologlab 
bedriver verksamhet i Stockholmsområdet. Verksamheten 
omfattar bland annat utredning, diagnostisk och behandling 
av hjärt-, kärl-, lung-, allergi- och sömnrelaterade sjukdomar.

Aleris sjukvårdsdivision finns representerad i stora 
delar av Sverige. Aleris Specialistvård Umeå är vår  
nordligaste enhet, medan Aleris Specialistvård 
Ögon i Ystad är enheten som ligger längst söderut.Aleris är ett av Skandinaviens ledande vård- och 

omsorgsföretag. Företaget grundades 2005  
och har sedan 2010 en långsiktig och samhälls-
engagerad ägare i Investor.
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3. Kvalitets- och miljö- 
 arbetet inom division 
 Sjukvård

Majoriteten av Aleris sjukvårdsverksamheter är kvalitets- 
certifierade enligt ISO 9001 och miljöcertifierade enligt ISO 
14001, medan våra laboratorie- och fysiologiverksamheter 
är kvalitetsackrediterade enligt ISO/IEC. De verksamheter 
som ännu inte certifierats arbetar efter en plan för att upp-
nå certifiering.

Miljöarbetet är en del av Aleris kvalitet och bygger på identi- 
fierade miljöaspekter LETA (läkemedel, energi, transporter 
och avfall) vilka integreras i mål, processer och aktiviteter. 
De flesta av Aleris affärsområden har varit miljöcertifierade 
i över tio år. Det innebär att miljöarbetet tidigt integrerats i 
verksamheternas processer.

Aleris rapporterar till de nationella kvalitetsregistren och vi 
jämför resultaten med dem som redovisas av övriga vård-
givare liksom resultaten i den nationella rapporten Öppna 
jämförelser som sammanställs av SKL.

I arbetet med ständig förbättring ingår forskning och 
utveckling. 

Sedan 2013 har Aleris en forskningsfond som årligen delar 
ut medel till olika projekt.

Alla verksamheter arbetar hårt för att hålla en hög patient-
säkerhet. Utöver gemensamt system för avvikelsehantering 

och gemensamma processer för anmälningsärenden 
utvecklar Aleris gemensamma diagnosprocesser som ger 
våra patienter en högkvalitativ och säker vård oavsett vart i 
landet den sker.

Inom Aleris följer vi patientnöjdheten på våra sjukvårds-
verksamheter genom HappyOrNot (HoN). 

Under senare delen av 2017 har en del verksamheter möj- 
liggjort för alla patienter att systematiskt bistå i utvecklings-
arbete och kommentera vår kvalitet. Vi deltar givetvis i de 
nationella patientenkäterna och de affärsområden som 
inte berörs av den kan komplettera sina HoN resultat med 
enkäter.

Grunderna i kvalitets- och miljöarbetet inom Aleris uttrycks 
i företagets gemensamma kvalitets- och miljöpolicies, 
som gäller för samtliga sjukvårdsverksamheter inom Aleris 
i Sverige. Utifrån dessa policies har gemensamma mål och 
strategier tagits fram. Det arbetet uttrycks i en gemensam 
affärsplan som respektive affärsområde bearbetat och 
anpassat till verksamhetsspecifika och relevanta mål som 
följs upp.

Kvalitetspolicy

Miljöpolicy

Aleris erbjuder patienter och uppdragsgivare en 
högkvalitativ och säker vård som ges med hänsyn 
till miljön. Vi utvecklar verksamheterna genom 
att följa modellen för ständig förbättring; planera, 
genomföra, studera och agera.

6 Aleris Specialistvård Malmö Arena

Aleris uppdrag är att bedriva en God vård enligt Socialstyrelsens definition. 
God vård kännetecknas av att vara kunskapsbaserad och ändamålsenlig,  
säker och patientfokuserad, jämlik och effektiv samt ges i rimlig tid.  
Vår kvalitetspolicy bygger på att vi arbetar med ständiga förbättringar och  
gör Aleris Sjukvård till det självklara valet.

Vår omtanke gör skillnad

• Alla som kommer i kontakt med vår verksamhet ska  
 känna förtroende för oss

• Vi ger våra patienter trygghet och det lilla extra

• Patienter och arbetskamrater ska bemötas med  
 respekt och hänsyn

Vår professionalism gör skillnad

• Vi har både bredd och spetskompetens

• Våra kompetenta medarbetare bildar nätverk för  
 ömsesidigt lärande och utveckling

• Med fokus på kvalitet och patientsäkerhetsarbete bidrar  
 vi till effektivt utnyttjande av samhällets resurser

Vårt engagemang gör skillnad

• Vi arbetar aktivt med FoU och utbildning

• Våra kunder rekommenderar oss till andra

• Vi strävar efter att överträffa förväntningarna hos  
 patienter, remittenter och uppdragsgivare

Vårt nytänkande gör skillnad

• Vi utvecklar nya samarbetsformer i sjukvården

• Med vårt kreativa förhållningssätt deltar vi i utvecklingen  
 av ny diagnostik och nya behandlingsmetoder

• Vi söker aktivt samarbete med vårdgrannar och  
 uppdragsgivare

Aleris division Sjukvård ska aktivt arbeta för en långsiktigt 
hållbar miljö genom att:

• ta miljöhänsyn i handlingar och beslut så att negativ  
 miljöpåverkan från vår verksamhet minskar

• ta miljöhänsyn vid val av material, produkter, metoder 
 och tjänster

• ständigt förbättra vårt miljöarbete

• följa de miljölagar och krav som berör vår verksamhet

För att uppnå detta krävs att vi:

• ställer miljökrav vid upphandling av varor och tjänster

• följer de miljölagar och krav som berör vår verksamhet

• utför miljökonsekvensbedömningar inför större beslut

• utvecklar vår miljökompetens och vårt miljömedvetande

• utvecklar rutiner för bästa riskhantering av avfallsprodukter

• minskar föroreningar från läkemedel och transporter

• väljer ekologiska och närproducerade produkter där så är  
 möjligt

• har miljömål som utvärderas, handlingsplaner som tas  
 fram vid ej uppnådda mål och som sedan följs upp.
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4. Sjukvård södra Sverige 5. Organisation och 
 struktur

Det gemensamma ledningssystemet bidrar till det syste-
matiska förbättringsarbetet som också redovisas för alla 
anställda.

Aleris division Sjukvård arbetar för att ta fram och imple-
mentera ett gemensamt ledningssystem med gemensam-
ma certifikat för kvalitet, miljö och arbetsmiljö.

Aleris Specialistvård Malmö Arena bedriver ett systematiskt 
kvalitets-, miljö- och patientsäkerhetsarbete. Uppföljningar 
inom verksamheten genomförs kontinuerligt och resul-
taten redovisas för alla anställda. Kvalitets-, miljö- och pa-
tientsäkerhetsfrågor är en stående punkt på ledningsgrupp-
smöten. Ledningsgruppen går igenom ledningssystemen 
för kvalitet och miljö 4 gånger per år. Kvalitets-, miljö- och 
patientsäkerhetsfrågor är även en stående punkt på affärs-
områdets möten där samtliga chefer deltar. Nedan roller 
och ansvarsfördelning för planering, ledning och egenkon-
troll av kvalitets-, miljö- och patientsäkerhetsarbetet:

• Affärsområdeschefen ansvarar för att skapa förutsättningar 
 för ett systematiskt kvalitetsarbete inom affärsområdet och 
 för att mål från divisionen bryts ner till verksamheterna  
 och att resultat fångas upp.

• Affärsområdets kvalitetschef driver processorientering,  
 planerar och följer upp det systematiska kvalitetsarbetet  
 samt driver och genomför projekt inom affärsområdet.

• Verksamhetschefen har yttersta ansvaret för övergripande 
 planering, ledning och egenkontroll av kvalitets- och  
 patientsäkerhetsarbetet inom verksamheten.

• Medicinskt ansvarig läkare ansvarar för att driva och följa  
 upp patientsäkerheten inom verksamheten.

• Enhetscheferna ansvarar för planering, ledning och egen- 
 kontroll av kvalitets- och patientsäkerhetsarbetet inom de 
 egna enheterna, inom områdena miljö och hygien har de 
  stöd av enhetens miljö- och hygienombud.

• Kvalitets- och/eller miljöombud, utför det lokala kvalitets-  
 och miljöarbetet.

• Hygienombud samordnar och driver det lokala hygien- 
 arbetet.

• Interna revisorer granskar opartiskt och sakligt verksam- 
 heternas följsamhet till egna rutiner, bindande krav och  
 ISO-standarders krav. De har också ett ansvar att lyfta fram 
 och sprida goda exempel

Utöver Aleris Specialistvård Malmö Arenas organisation 
finns stödfunktioner centralt på divisionen och Region 
Skåne

• Kvalitets- och miljöchef med ansvar för övergripande  
 kvalitets- och miljöarbete.

• Chefläkare med övergripande ansvar för patientsäkerhet  
 och rådgivande funktion vid lex Maria-anmälningar.

• Vårdhygien i Region Skåne

• Smittskydd i Region Skåne

• HLR i samverkan med Obesitas

Aleris affärsområde för Sjukvård Södra Sverige består 
av verksamheterna nedan, huvudsakligen bestående av 
ortopedi, kirurgi och ögonverksamheter. Den geografiska 
spridningen är stor med Motala Lasarett längst norrut och 
Ögonverksamheten i Ystad längst söderut. Verksamheter-
nas storlek är också olika där Motala Lasarett är den största. 
Arkivgatan och Axesshuset ligger i Göteborg.

Verksamheterna bedriver vård på uppdrag av landsting/re-
gioner men har även försäkringsmottagning och till viss del 
privatbetalande patienter.

Verksamheten Aleris Specialistvård Malmö Arena  
omfattas av olika specialiteter såsom överviktskirurgi, plas-
tikkirurgi och allmän kirurgi med tillhörande mottagning. 
Verksamheten är fördelad på operationsenhet, vård- och 
postoperativ avdelning. På Aleris Specialistvård Malmö 
Arena finns även en försäkringsmottagning med inriktning 
på allmänmedicin, gynekologi, ortopedi, kardiologi samt 
öron- näsa- hals. Aleris Malmö Arena ligger i moderna och 
fräscha lokaler precis intill Hyllie station.

2016-05-01 blev Aleris Sjukvård Södra Sverige 
ett eget affärsområde och vi omfattas av samma 
ISO-certifierade ledningssystem som affärs- 
område Sjukvård i Norra Sverige och i Stockholm.
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Verksamhetspresentation

Affärsområdets strukturer för att sammanställa, analysera och rapportera kvalitets-, miljö- och patientsäkerhets-  
frågor

Struktur Frekvens Redovisning

AO-möte. Det innebär att samtliga chefer inom affärsområdet 
träffas för att sprida erfarenheter och för årligen fastställa verk-
samhetsplanen med gemensamma mål

4 gånger/år Mötesanteckningar

Aleris Divisions kvalitet- och miljögrupp. Malmö Arena represen-
teras av affärsområdets kvalitetschef

4 gånger/år Mötesanteckningar

Månadsrapporter till affärsområdeschef där även avvikelser, 
patientnöjdhet redovisas

12 gånger/år Rapport

Arbetsplatsträff där punkt för avvikelser finns med 10 gånger/år Mötesanteckningar, aktivitetsplan

Läkarmöten 4 gånger/år Mötesanteckningar

Hygienrond Årligen Rapport

Interna revisioner Enligt plan Rapport, aktivitetsplan

Aleris bedriver specialistvård på Malmö Arena, verksam-
heten omfattar både offentliga och privata patienter. Aleris 
Specialistvård Malmö Arena sker på uppdrag och i nära 
samarbete med Region Skåne.

Verksamheten Aleris Specialistvård Malmö Arena omfattas 
av olika specialiteter såsom överviktskirurgi, plastikkirurgi och 
allmän kirurgi med tillhörande mottagning. Verksamheten 
är fördelad på operationsenhet, vård- och postoperativ 
avdelning. På Aleris Specialistvård Malmö Arena finns även 
en försäkringsmottagning med inriktning på allmänmedicin, 
gynekologi, ortopedi, kardiologi samt öron- näsa- hals.

På Aleris Malmö Arena finns olika professioner, varav alla 
innehar den formella kompetensen som krävs. Persona-
lomsättningen är låg och vi är cirka 40 fast anställda med-
arbetare samt ett tiotal konsulter. Aleris Malmö Arena ligger 
i moderna och fräscha lokaler precis intill Hyllie station.

Hög patientsäkerhet och god kvalitet innebär att tillgänglig-
heten är hög. Patienten kan komma i kontakt med mottag-
ningen via e-post eller via telefon. Vardagar är telefonen 
öppen måndag till torsdag kl. 08:00 - 16:30 och fredagar 
kl. 08:00 - 15:00. Operationsverksamheten nås måndag kl. 
07:00 till fredag kl. 15:00

Egenkontroll
Kvalitets-, miljö- och patientsäkerhetsarbetet följer model-
len för ständig förbättring. Aktiviteter och utvärdering sker 
parallellt med klinisk verksamhet. Vi jämför årets resultat med 
tidigare års resultat, liksom vi jämför resultatet med andra 
likvärdiga verksamheters. Förbättringsområden identifieras, 
planeras och genomförs av nya aktiviteter för att på nytt 
följas upp med egenkontroll.

I egenkontroll ingår förebyggande riskbedömning

Aleris använder modellen som Socialstyrelsen och SKL står 
bakom ”Riskanalys och händelseanalys”. Miljöaspekterna 
läggs till i riskbedömningen. Ansvarig för att genomföra 
riskanalyser är närmaste chef. Rutin och mallar att använda 
finns i ledningssystemet.

Det systematiska brandskyddsarbetet är en del av egenkon-
trollen och interna revisioner görs enligt plan. Revisionerna 

följer SOSFS 2011:9, OHSAS 18001, ISO 14001 och ISO 
9001 eller ISO 17025 (Fysiologlab) alternativt ISO/IEC 15189 
(Medilab) så att certifieringskraven möts.

2017 införde Aleris division Sjukvård ett system som kall-
las PUR (Planering, Uppföljning och Resultat/redovisning). 
Systemet används för att fastställa och kommunicera 
verksamhetsplan och uppföljning av den men även för in-
rapportering av egenkontroll och uppföljning av valda mått 
såsom KPI och processindikatorer. Genom det har samtliga 
verksamheter samma källa och vi kan jämföra oss internt.

Aleris Specialistvård Malmö Arena genomför utöver ovan-
stående nämnda egenkontroller även systematisk jour-
nalgranskning. Vid operation/kirurgiska ingrepp används 
WHO´s checklista för säker kirurgi.

Aleris kvalitetscirkel

Struktur för uppföljning och utvärdering

Det är varje medarbetares skyldighet att rapportera om 
missförhållanden och avvikelser liksom att komma med 
klagomål och synpunkter på kvaliteten. 

Aleris uppmuntrar personalen att skriva avvikelser. Det  
hjälper oss att bli bättre och det ökar patientsäkerheten.

Avvikelser* är en grundläggande del i det systematiska 
förbättringsarbetet. De skrivs i vårt interna system och 
hanteras av närmaste chef enligt en gemensam rutin där 
resultaten förs tillbaka till organisationen. De avvikelser som 
är allvarliga remitteras till chefens chef. I de fall avvikelsen 
är på systematisk nivå tas avvikelsen upp i detaljerad form i 
ledningsgruppen för lämpliga åtgärder eller åtgärdsförslag.

Vårdskador ska inte förekomma. När det ändå inträffar 
anmäls dessa till Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO) 
enligt lex Maria. Ansvarig för lex Maria-anmälan är verk-
samhetschef som också ansvarar för information till patient 
och närstående. Samtliga lex Maria-anmälningar granskas 

och godkänns av chefläkaren inom Aleris sjukvård. Både 
lex Maria-anmälningar och klagomålsanmälningar till IVO 
följs upp kontinuerligt och rapporteras till Aleris ledning. 
Patientärenden från IVO hanteras av verksamhetschef till-
sammans med affärsområdeschefen. Vid större händelser 
eller en vårdskada görs en fullständig händelseanalys med 
patienten eller närstående.

Aleris har ett visselblåsarsystem för att underlätta för med- 
arbetare att rapportera om missförhållanden där även  
anonyma anmälningar tas emot. All personal inom före- 
taget når systemet via intranätet.

Under 2017 har Aleris Specialistvård Malmö Arena haft fem 
avvikelser varav två betraktas som allvarliga incidenter. Alla 
avvikelser hanteras vid APT och i ledningsgrupp. Vid all-
varliga incidenter görs en konsekvensanalys av händelsen. 
Åtgärdsplan upprättas och alla resultat rapporteras ut till 
samtliga medarbetare.

Händelseanalyser  
vid negativa utfall

Lära av 
positiva exempel

Agera
Hygien

Inköp & Underhåll

Kompetensförsörjning

Kvalitetsråd för koncernen

Kvalitets-/hygiengrupper

Ledningssystem

Händelse- och riskanalyser

Planera och  
återföra erfarenheter

Dokumenterade rutiner

Ledningssystem enligt ISO

Patientens information 
och delaktighet

Rapportera avvikelse

Rapportera till 
kvalitetsregister

GenomföraHantera anmälningsärenden
Hantera avvikelser
Externa revisioner

Hygienronder
Interna revisioner

Markörbaserade journalgranskingar
Medarbetarundersökningar
Patientnöjdhetsmätningar

Remittentnöjdhetsmätningar
Utfall kvalitetsregister

Studera 
Vår modell för egenkontroll:

* Alla händelser som kunnat medföra skada då rutiner eller maskiner inte räckt till.

G

Hållbart engagemang  
för den enskilde

GÖRA

AGERA
PLAN

ER
A

ST
U

D
ERA
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Patientengagemang

Informationssäkerhet
Aleris har genomfört en informationssäkerhetsinvente-
ring där risker kartlagts och åtgärder föreslagits. Bland 
de större åtgärderna ses en digital utbildning för all per-
sonal, information via ledningsgrupper och APT. Rutin 
för systematisk revision av de databaser som innehåller 
personuppgifter har reviderats med anledning av kom-
mande EU-direktiv (GDPR).

Driften av Aleris datornätverk och informationssystem 
finns dels utlagd hos en leverantör för IT-drift dels i 

aktuellt landstings eller regions IT-miljö. Arbetet för 
att skydda mot olovlig åtkomst till datornätverk och 
informationssystem sker utanför Aleris men där Aleris 
säkerställt att driften sker på ett säkert sätt. Under året 
har inga allvarliga brott identifierats. Loggkontroller 
genomförs för att granska hälso- och sjukvårdsperso-
nalens behörighet och vid anställning undertecknas 
rutinenligt tystnadsplikt och sekretessförbindelse.

Aleris Specialistvård Malmö Arena tar tillvara patientens 
egna kunskaper och erfarenheter genom personlig kon-
sultation med läkare, där både förväntningar och risker 
diskuteras. Alla patienter som inkluderas till operation får 
muntlig och skriftlig information vid in- och utskrivning. Alla 
patienter får operatörens telefonnummer då operatören 
står i beredskap för patienten om behov skulle uppkomma. 
Aleris Specialistvård Malmö Arena anlitar auktoriserad tolk 
till de patienter som är i behov av denna service. Aleris Spe-
cialistvård Malmö Arena har påbörjat arbete med att ta fram 
skriftlig patientinformation på fler språk än svenska.

Patienter eller närstående kan klaga på vården. Varje 
medarbetare inom Aleris har ansvar för att ta emot syn-
punkter och klagomål. Medarbetaren är också ansvarig för 
att rapportera avvikelser till närmaste chef. Klagomål kan 
också anmälas till patientnämnden eller till IVO. Att nog-
grant utreda och ta fram åtgärder för att förhindra liknande 
händelser är en självklar del av vårt patientsäkerhets- och 
kvalitetsarbetet.

Patienten ska få individuellt anpassad information om hälsotillstånd, diagnos 
och metoder för undersökning.

Samverkan

Samverkan och lokalt erfarenhetsutbyte gynnar patienten och medarbetarnas 
utveckling. Det är en viktig framgångsfaktor i förbättringsarbetet när med- 
arbetarnas insats för den enskilde patienten blir tydlig i patientflödet.

Samverkan och lokalt erfarenhetsutbyte gynnar patienten 
och medarbetarnas utveckling. Det är en viktig framgångs-
faktor i förbättringsarbetet när medarbetarnas insats för den 
enskilde patienten blir tydlig i patientflödet.

Genom att samtliga verksamheter inom Aleris Affärsom-
råde Södra Sverige, där Aleris Specialistvård Malmö Arena 
omfattas, ingår i samma certifierade ledningssystem så 
drivs, bearbetas och förankras de frågor som inte måste, 
eller behöver vara lokala. Inte minst har arbetet med att 
kartlägga processen ”Att ge vård” bidragit till att flödet, pa-
tientmedverkan, risker och möjligheter diskuterats.

Ett flertal professioner är ambulerande mellan plastikkirurgi 
och obesitaskirurgi inom Malmö Arena samt ett visst utbyte 
mellan Centralsjukhuset i Kristianstad. Detta breddar perso-
nalens kompetens och förståelse för hela vårdkedjan.

Aleris är inte ensam om patienten. Samverkan med an-
dra vårdaktörer är därför mycket viktig varför deltagande i 
regionala nätverk och inte minst beställarmöten prioriteras. 
Samverkan med andra vårdaktörer är av vikt när det sträcker 
sig utanför den medicinska kompetensen på Malmö Arena, 
exempelvis vid krav på IVA-vård.

Annan samverkan som bedrivs inom olika specialiteter är 
när den färdigbehandlade obesitaspatienten har möjlighet 
att ta del av plastikkirurgisk kompetens inom både den 
privata och offentliga regimen.

En viktig del i arbetsmiljön är att stimulera till utbildnings-, 
forsknings- och utvecklingsarbete. Genom att delta i 
externa kurser, seminarier och konferenser sker ytterligare 
samverkan och informationsutbyte som ökar den medicin-
ska kvaliteten och patientsäkerheten.
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6. Mål och resultat  
 för 2017

Under 2017 har Aleris Specialistvård Malmö Arena arbetat 
extra med målområdena god patientsäkerhet och nöjda 
patienter. Ett stort arbete har även varit att upprätta och 
uppdatera rutiner samt att kartlägga processen ”Att ge vård”, 
se modell nedan. Det är ett kontinuerligt förbättringsarbete 
och en fortgående process.

Även patientflödet ”Att minska risken för ohälsa genom en 
obesitasoperation” enlig samma mall har påbörjats.

Vid starten av flödet för obesitaspatienterna skickades en 
enkät ut till patientgruppen för att ta reda på vad som är 
viktigt för dem och hur de upplever vården. Sammantaget 
kan sägas att resultaten är väldigt goda och patienterna 

känner sig trygga. Nedan resultat från enkäten till 49 styck-
en patienter i samband med obesitasoperation. (patienter 
från specialistvård på Malmö Arena, Obesitas Skåne och 
Aleris och Sabbatsbergs Sjukhus)

Under året har även två mätningar av BHK (Basala Hygien- 
och Klädregler) har genomförts.

Uppföljning genom egenkontroll och externa uppföljning-
ar visar att Aleris Specialistvård Malmö Arena har haft en 
mycket god patientsäkerhet och mycket nöjda patienter 
under 2017.

En sammanställning av mål, aktiviteter och resultat finns i 
tabell 1 längst bak i denna skrift.

Förebyggande riskbedömning sker fortlöpande vid alla 
vårdkontakter och inför större förändringar med påverkan 
på verksamheten.

Utgångspunkten är att vårdskador eller risk för vård- 
skador inte ska förekomma. 

När denna typ av händelser ändå inträffar anmäls dessa till 
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt lex Maria. En 
lex Maria-anmälan är den allvarligare formen av anmälan 
då det är en vårdskada eller risk för vårdskada som ligger 
bakom. Ingen IVO-anmälning eller lex-Maria under 2017.
Därför följer Aleris varje månad upp detta nyckeltal. Förmå-
gan att ta hand om och åtgärda sina avvikelser mäts och 
redovisas som andelen avslutade avvikelser, och andelen 
allvarliga avvikelser redovisas som varav allvarliga.Aleris förvärvade den verksamhet som idag be-

drivs som Aleris Specialistvård Malmö Arena under 
2016, då lades stor fokus på att integrera tidigare 
verksamhet med Aleris verksamheter. 

Enhet Utfall Mål

Specialistvård Malmö Arena 63 LSI 76 LSI

Kristianstad 53 LSI 76 LSI

Enhet Utfall Mål

Specialistvård Malmö Arena 82 ESI 93 ESI

Enhet Utfall Mål

Specialistvård Malmö Arena 79 EI 76 EI

Enhet Utfall

Specialistvård Malmö Arena Fanns ingen siffra här!!!!!

Ledarindex

Medarbetarnöjdhet

Medarbetarindex

Andel användande av säker kirurgiPåstående/Fråga Resultat 
(1 = instämmer inte, 7= instämmer helt)

Jag kände mig förberedd inför operationen genom den information jag fått före 6.8

Jag är nöjd med den tid det tagit från det att jag beslutade mig för att opereras till att operationen 
genomfördes

6.8

Jag känner mig nöjd med den operationsmetod som vi enats om 6.8

Jag känner mig förberedd för att åka hem 6.7

Fråga: Hur nöjd är du totalt sett, med upplevelsen av din vistelse hos oss? 6.9

WHO´s checklista för säker kirurgi 2017, Aleris Specialistvård Malmö Arena 82 %.
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7. Mål och strategier  
 för kommande år
Verksamheten Aleris specialistvård anpassar lokala aktiviteter från den gemensamma verksamhetsplanen som följs upp 
genom systemet PUR (Planering, Uppföljning och Resultat/Redovisning)

Perspektiv Långsiktigt mål Kortsiktigt mål Urval av aktiviteter

Kund Vi erbjuder vårdens bästa upplevelse Våra patienter är delaktiga och nöjda Implementera kundupplevelsen

Kundnöjdhet postoperativt

Utbud Vi erbjuder vårdens bästa upplevelse Vi har förenklat patientens väg i 
vården

Livesändning motsvarande obesi-
tas för plastikkirurgi

Vi har en plan för publicering av 
patientjournal på nätet

Pilot för automatisk incheckning

Bokning via webben

Synergieffekter i vårdprocessen

Medarbetare Vår Alerisanda präglas av engagemang Vi har medarbetare som tar ansvar 
och fattar beslut

Aktivitet genomförd för att öka 
engagemanget för våra medar-
betare

Kartläggning av engagemanget i 
alla verksamheter

Kunddialog på arbetsplatsen

Gemensam målbild för medar-
betarna

Agilitet Vi är stolta över att arbeta på Aleris Kartlägga medarbetarnas  
upplevda möjlighet att  
utvecklas i sitt arbete

Kvalitet och miljö Vi är det ledande sjukvårdsföretaget Vi har rätt kvalitet och goda  
medicinska resultat

Följa och utreda avvikelser och 
rapportera till nationella kvalitets-
register

Implementering av vårdprocesser

Lönsamhet och tillväxt Vi är det ledande sjukvårdsföretaget Vi har en hållbar ekonomi som ger 
oss handlingsfrihet och utveckling

Säkerställa verktyg för  
säker fakturering

Kundupplevelsen

Aleris som bolag satsar brett på det som kallas Kundupp-
levelsen och innebär att alla verksamheter under året ska 
ha möten avsatta för att diskutera hur det är att vara patient 
hos oss. Förbättringsåtgärder kommer att genomföras där 
vi själva kan se dem. Genom detta hoppas vi att patient-
nöjdheten fortsatt är hög.

Processkartläggningar ”Att ge vård ” och ”Att minska risken 
för ohälsa genom en obesitasoperation”

Även under 2018 kommer vi fortsatt att arbeta med att 
kartläggningarna. Det är i våra aktiviteter som vi ska säkra 
patientsäkerhet och kvalitet. Risker och möjligheter identi-
fieras blir underlag till förbättringsarbetet.

Dokumentgenomgång

Lokala dokument kommer att uppdateras som ett led i att 
säkra de medicinska rutinerna och koppla dem till vårdpro-
cessen.

Medarbetarengagemang

Medarbetarengagemanget har direkt bäring på patientsä-
kerhet och nöjda patienter. Under året ska engagemanget 
kartläggas och följas.

Ytterligare förstärka avvikelsehanteringen

Utredning och utvärdering ska i större utsträckning utgöra 
underlag till en kvalitetssäker vård. Specialistvården har för 
avsikt att anslutas till NITHA (Nationellt IT-system för hän-
delseanalys) under 2018 och internt system, personupp-
giftssäkert, ska implementeras för korrespondens gällande 
IVO-ärenden mellan verksamhet och chefläkare (IVO-dok)

iChemistry

Kemikaliehanteringssystemet som idag redan finns inom 
divisionen ska spridas för säker kemikaliehantering - och 
förvaring.
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8. Tabeller
Mål Mått Syfte Aktiviteter

Vi ger evidensbaserad vård 100 % rapportering till na-
tionella kvalitetsregister eller 
liknande

Bidra till hög kvalitet på bröst-
proteser

Rapportering sker till Bröstprotesre-
gistret

Vi arbetar aktivt med patient-
säkerhet

Antal avvikelser Andel allvarli-
ga avvikelser

Att säkerställa följsamhet 
och optimera rutiner och 
processer

Rapportera, analysera och återkoppla 
till verksamheten. Åtgärda risker.

Antal anmälningar 
Andel anmälningar med kritik

0
0

0
0

Vi har nöjda patienter HappyOrNot > 75 NPS Att vara en attraktiv vårdgivare. Analysera och resultat och åtgärder 
vid fallande trend.

Vi ger jämlik, hälsoinriktad och 
sjukdoms-förebyggande vård

Nationell patientenkät 

Vi har hög effektivitet med 
uppfyllda mål/använda 
resurser

ISO certifiering inom kvalitet 
och miljö

För att ge rätt vård i rätt tid, 
effektiva processer.

Förberedelse inför nya ISO standards.

Vi uppfyller avtalad tillgäng-
lighet

Tillgänglighet inom vårdga-
rantin eller avtalad tid

Uppfylla vårdgarantin och vara 
en god samarbetspartner.

Följa upp väntetider till mottagning 
och operation

Vi följer Rek listan och verkar 
för minskad antibiotikaför-
skrivning

Följsamhet till Rek listan och 
Stramas riktlinjer

Motverka antibiotikaresistens. Information om läkemedels negativa 
påverkan på miljön.

Vi har en hållbar energian-
vändning

Andel miljömärkt el Energi-
åtgång

Klimatmedvetenhet inom 
organisationen.

Att använda sig av kollektivtrafik vid 
tjänsteresor.

Vi har miljöeffektiva trans-
porter

Följsamhet till resepolicy 
Minska antal transporter 
Öka andel miljöklassade 
transporter

Vi har en miljösäker, hållbar 
och långsiktig avfallshantering

Minska mängden brännbart 
avfall kg/patient Minskad 
pappersförbrukning kg/
patient

Minska mängden onödigt 
avfall

Öka medvetenheten runt avfallshan-
teringen för medarbetarna

Tabell 1. Mål och resultat för 2017
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fortsättning Tabell 1. Mål och resultat för 2017

Mål Berörda aspekter för 
patientsäkerhet

Berörda 
miljöaspekter Resultat

Vi ger evidensbaserad vård Säker vård Läkemedel 100 %

Vi arbetar aktivt med patient-
säkerhet

Säker och effektiv vård. Resursförbrukning 5 st, 2 st allvarliga

Säker vård, inga komplika-
tioner.

Läkemedel 0

Vi har nöjda patienter Säker och effektiv vård. Vård i 
rimlig tid.

Resursförbrukning Medelvärde 91 % NPS

Vi ger jämlik, hälsoinriktad och 
sjukdoms-förebyggande vård

Genomförde ej

Vi har hög effektivitet med 
uppfyllda mål/använda 
resurser

Samtliga målområden för 
god vård.

Läkemedel, energi, transporter 
och avfall.

Vi ingår i det ledningssystem som är 
certifierat.

Vi uppfyller avtalad tillgäng-
lighet

Vård i rätt tid, vård efter 
behov

Läkemedel Uppnås med god marginal

Vi följer Rek listan och verkar 
för minskad antibiotikaför-
skrivning

Säker och kunskapsbaserad 
vård.

Läkemedel Ja

Vi har en hållbar energian-
vändning

Transporter Ej mätbart

Vi har miljöeffektiva trans-
porter

Transport och avfall Sambeställningar, leverans och 
post samordnas med Region Skåne. 
Videomöte inom affärsområdet har 
ökat. Följsamhet till resepolicy.

Vi har en miljösäker, hållbar 
och långsiktig avfallshantering

Säker vård Avfall, transporter Ej mätbart då avfall omhändertages 
centralt av hyresvärd
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Tabellen ovan är gemensam för Divisionens verksamheter. Lokala mål finns. Gällande kolumnen berörda patientsäkerhetsaspekter har beröringspunkter 
till Socialstyrelsens målområden för God Vård beaktats som en del i att förankra patientsäkerhetsarbetet. Likaså har en koppling till Aleris miljöaspekter 
beaktats för att öka medvetenheten om miljöpåverkan. Miljöaspekterna ingår som en del i Aleris resursförbrukning och när resursförbrukning anges som 
koppling innebär detta att flertalet aktiviteter med miljöpåverkan berörs. När transporter uppges kan denna miljöpåverkan ha ett sammanhang i onödiga 
resor till eller från Aleris när besök/operationer ställs in eller när vården läggs över tid och genererar fler återbesök . Gällande aspekten Läkemedel kan 
exempelvis sammanhanget med vårdrelaterade infektioner dras.
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9. Sammanfattning

De viktigaste åtgärderna som har 
vidtagits för ökad kvalitet, miljö och 
patientsäkerhet 
• Systematiskt arbete för avvikelser och patientsäkerhet.

• God läkarkontinuitet då patienterna möter samma läkare  
 genom hela vårdkedjan.

• Egna narkosläkare som har patientkontakt före, under  
 och efter operation vilket borgar för bra kontinuitet och  
 patientsäkerhet.

• Basala kläd- och hygienrutiner mäts två gånger årligen.

• Följsamhets mot WHO´s checklista.

• Kontrakterat MTA-avdelning för årlig genomgång av  
 medicinskteknisk utrustning

Hur kvalitet, miljö och patientsäkerhet 
genom egenkontroll har följts upp
• Månadsvis analys av produktion, vårdtid, komplikationer  
 och egenkontroller.

• Riskanalysmall finns nu PUR.

• En gång i halvåret redovisas resultat för uppdragsgivare  
 Region Skåne.

• Beslut att Aleris Division Sjukvård ska ha gemensam  
 matris för lager är en följd av arbetet med det gemen- 
 samma ledningssystemet.

• Under 2017 har även rutiner för läkemedelshantering  
 och medicinsk utrustning upprättats.

Hur risker för vårdskador identifieras 
och hanteras
• Medarbetarna rapporterar om missförhållanden, avvikelser  
 och tillbud i vårt interna avvikelsehanteringssystem.

• Avvikelserna hanteras av närmaste chef enligt en gemen- 
 sam rutin där resultaten förs tillbaka till organisationen.

• Analys och genomgång av avvikande händelser under  
 vårdprocessen.

• Händelser diskuteras i personalgrupp, APT och lednings- 
 grupp.

• Allvarliga avvikelser remitteras till affärsområdeschefen. I  
 de fall avvikelsen är på systematisk nivå tas avvikelsen  
 upp i detaljerad form i ledningsgruppen för lämpliga  
 åtgärder eller åtgärdsförslag.

• Vid vårdskada anmäls denna till Inspektionen för Vård  
 och Omsorg (IVO) enligt lex Maria, ansvarig för anmälan  
 är verksamhetschef. Alla lex Maria-anmälningar granskas  
 och godkänns av chefläkaren inom Aleris Sjukvård.

• Arbetet med processkartläggning; Att ge vård, är ytter- 
 ligare en komponent till att identifiera möjliga risker att  
 förebygga

Hur informationssäkerheten har  
säkerställts
• Aleris Division Sjukvård har haft en bred utbildningsinsats  
 med anledning av GDPR. Varje medarbetare har via  
 e-post fått tillgång till ett flertal korta utbildningsinsatser  
 som sammanfattas med att ge svar på frågor med  
 koppling till avsnittet.

• Loggkontroller genomförs och rapporteras i det gemen- 
 samma ledningssystemet PUR

Hur och i vilken omfattning hälso- 
och sjukvårdspersonalen har bidragit 
till ökad patientsäkerhet genom att 
rapportera risker, tillbud och negativa 
händelser
• Rapporteringen av avvikelser har ökat.

• Flödesprocess gällande operationsprocessen optimerat.

• Vid arbetsplatsträffar har avvikelser och risker en stående  
 punkt på agendan

Hur patienter och närståendes  
synpunkter och klagomål som har 
betydelse för kvalitet och patient- 
säkerhet har hanterats 
• Patientens klagomål hanteras genom personliga möten. 
 Vid specifika medicinska frågor engageras medicinskt  
 ansvarig läkare. Patienten ska i dessa möten känna sig  
 nöjd, ha fått delge sina problem och blivit lyssnad till.

• Förbättringsförslag från patienten och medarbetare tas  
 tillvara i verksamheten

Hur patienter och närstående  
involveras i patientsäkerhetsarbetet
• Om patienten samtycker är alltid anhörig välkommen  
 att medverka vid konsultation med läkare. Alla patienter  
 som inkluderas till operation får både muntlig och skriftlig  
 information vid in- och utskrivning. Alla patienter får  
 operatörens telefonnummer då operatören står i bered- 
 skap för patienten om behov skulle uppkomma.

• Vid eventuell händelse där vårdskada skulle kunnat inträffa 
 eller inträffat ska patient och närstående involveras. Verk- 
 samhetschefen kontaktar patienten för att ta del av dennes 
 upplevelse, vilket är en viktig del i händelseanalysen.

• Arbetet med processkartläggning; Att ge vård, är ytter- 
 ligare en komponent till att identifiera möjliga risker att  
 förebygga och att skapa nya rutiner.

De viktigaste resultaten som har  
uppnåtts
• Nöjda patienter 91 % på Aleris Specialistvård Malmö  
 Arena 2017.

• Bra resultat i PUR avseende Basala hygien- och klädregler.

• Håller vårdgarantin till både mottagning och operation.

• WHO´s checklista för säker kirurgi 2017, Aleris Specialist- 
 vård Malmö Arena 82 %. 
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