
Att arbeta i ASIH och på 
Palliativ vårdavdelning
Aleris ASIH & SPSV



Vi leder vägen till 
morgondagens 
hälsa och vård
Som läkare har vi vana att arbeta i multidisciplinära 
team och i dialog med olika yrkeskategorier skapa 
de bästa förutsättningarna för patienten. 

ASIH och Specialiserad Palliativ 
vård är kunskapsintensiv 
verksamhet där Aleris 
värderingar, ansvarsfullt, enkelt, 
innovativt som vägleder oss i 
vårt dagliga arbete. 

ASIH är en fantastisk vårdform, 
där vi möter patienten i deras 
hem och där patienten sätter 
agendan. Vår läkarkompetens 
utmanas ständigt till att hitta de 
bästa lösningarna i dialog med 
patient, närstående och det 
övriga teamet.

ASIH:s uppdrag har under 
senare år breddats och bland 
patienterna finns nu även 
personer som får kurativt 
syftande behandling. Flertalet 
patienter är dock obotligt sjuka 
eller nära livets slutskede. 

Våra Palliativa vårdavdelningar 
är specialiserade på symptom-
lindring och miljön på 
avdelningarna är skräddarsydda 
att stötta patient och närstående 
så att den sista tiden i livet blir 
så bra och smärtfri som möjligt, 
ur fysiskt, psykiskt, socialt och 
andligt/existentiellt perspektiv.

Våra läkare inom ASIH och på 
våra Palliativa vårdavdelningar, 
representerar flera olika 
specialiteter och som exempel 
är de specialister inom 
allmänmedicin, geriatrik, 
hematologi, kardiologi, 
lungmedicin, njurmedicin, 
onkologi, och psykiatri.



Hos 
oss råder 

nolltolerans mot 
hot och våld i alla 

former. Vi utgår från våra 
värderingar, och gör det 

tillsammans med och för 
våra patienter, deras 

närstående och 
varandra!

Anna, Bodén som är sjuksköterska i 
botten, tog sin läkarexamen för drygt 
20 år sedan och är specialist i 
lungmedicin. 

Men efter många år på sjukhus, 
bland annat ett av de stora 
universitetssjukhusen, kände 
hon att hon ville jobba med 
mindre byråkrati och ett större 
helhetsperspektiv. 

”Ibland är arbetet tufft, säger Anna 
men framhåller att dagliga avstämningar 
i teamen och regelbunden handledning 
ger möjlighet till reflektion och återhämtning”

Anna lyfter fram Aleris som arbetsgivare. 

“Det är korta beslutsvägar, högt i tak och lätt för enskilda 
medarbetare att påverka. Här får man gehör för 
sina idéer och det finns en genuin vilja att 
lyssna på medarbetarna.”

Aleris Närsjukvårds arbete med inkludering  och 
likaberättigande

• Inom våra verksamheter ska alla känna sig trygga och 
välkomna oberoende av kön, könsöverskridande identitet 
eller uttryck, sexuell läggning, ålder, etnisk tillhörighet, religion 
eller annan trosuppfattning och funktionsnedsättning. Det är en 
del av vår värdegrund och detta gäller såväl våra medarbetare, patient 
och närstående. 

• Vi arbetar för att våra patienter ska få det bästa bemötandet utifrån detta 
men även att våra medarbetare respekteras och bemöts likadant  i sin 
yrkesprofession och i mötet med våra patienter.



Vi tar gärna emot synpunkter
Vi är intresserade att få höra dina 
synpunkter och åsikter, hur vi kan 
förbättra vården hos oss. Du kan nå oss 
via telefonnumret ovan.

Vill du veta mer om oss och vården, hur 
vi hanterar dina personuppgifter hittar du 
det på vår webbsida:

www.alerisnarsjukvard.se

ASIHHV0220210218

Kontakt/Besöksadress

Aleris Närsjukvård
Åstorpsringen 6,
121 31 Enskededalen

08 606 41 00

Kontakta oss gärna för frågor 

Thays Ale Gonzalez, Läkarchef 
Aleris ASIH & SPSV Syd, 
070 484 5179
thays.ale.gonzalez@aleris.se

Johan Forssell, Läkarchef 
Aleris ASIH &SPSV Nord,
079 071 9144
johan.forssell@aleris.se

www.aleris.se
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