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Om Aleris verksamhetsmodell
Aleris verksamhetsmodell utgör den karta och kompass som vi använder för allt arbete i koncer-
nen. Modellen beskriver vilka vi är, hur vi arbetar och vad vi vill uppnå i Aleris. Modellen är tänkt att 
vara en grund för vårt ledningssystem och kopplar ihop vår affärsidé, vår vision och våra värde-
ringar med processer, arbetssätt, utfallsmått och nyckeltal. På så sätt ska modellen fungera som 
ett ramverk och stöd när vi står inför inriktningsbeslut eller etiska dilemman i vår verksamhet. 

Vilka vi är
Våra värderingar, vår kultur och affärsidén; att vi strävar efter att ge möjligheten till ett bättre och 
friskare liv samtidigt som vi bidrar till ökad samhällsnytta genom innovativa lösningar, beskriver vad 
Aleris är. Genom forskning, utveckling och innovation bidrar vi till den fortsatta utvecklingen av 
hållbara vårdtjänster i en bransch som är i ständig utveckling.

Vår vision är att leda vägen till framtidens hälsa och vård genom att skapa långsiktiga värden 
för individer och samhälle. Framtidens hälsa och vård kommer i allt större omfattning behöva ta 
hänsyn till individen och ske på individens villkor snarare än att utgå ifrån den traditionella sjuk-
vårdsorganisationen där systemet är i fokus. Detta speglas i vår mission: Vi gör skillnad för dig där 
du är – när du behöver det. 

Vi ger möjlighet till ett bättre och friskare liv  
samtidigt som vi bidrar till ökad samhällsnytta  
genom innovativa lösningar.

MISSION

Vi gör skillnad för dig 
där du är – när du 
behöver det.

VÄRDERINGAR

Ansvarsfullt
Enkelt
Innovativt

KUNDLÖFTE

Du ska alltid känna dig  
välkommen och trygg  
hos oss. 

VISION

Vi leder vägen till morgondagens  
hälsa och vård.

Hur vi arbetar och vad vi strävar efter att uppnå Våra långsiktiga målVilka vi är

GÖRA

LÄRA

Enkel
organisation

Vi ger möjlighet till ett 
bättre och friskare liv 
samtidigt som vi bidrar  
till ökad samhällsnytta 
genom innovativa 
lösningar.

Ansvar &
mandat

Datadriven
uppföljning

Hållbarhet

VÄRDE
för individer 
och samhälle

Digifysiskt

Vi utgår från 
behoven hos:

Individen

Uppdragsgivare

Medarbetare

Remittenter &  
samarbetspartners

Medicinsk 
kvalitet och 

service

Medarbetar- 
och ledar- 

engagemang

Operativ  
och finansiell 

förmåga
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EnkeltAnsvarsfullt Innovativt

Värderingar
Våra värderingar är något att luta sig mot i vardagen, för att skapa och driva de beteenden vi vill att 
Aleris ska stå för. Vårt löfte till våra kunder är att du som individ ska alltid ska känna dig välkommen 
och trygg hos oss.

Ansvarsfullt
Vi lyssnar och ser dig. Vi använder resurser ansvarsfullt för en långsiktigt hållbar vård.

Enkelt
Vi gör det enkelt och smidigt för dig när du söker vår hjälp.

Innovativt
Vi lär av varandra, använder den senaste kunskapen och skapar de bästa lösningarna utifrån
dina behov.

Etik, samhällsansvar och hållbarhet
Aleris uppdrag handlar om att skapa samhällsnytta genom att ta ansvar och bidra till en hållbar 
utveckling inom hälsa och vård. Varje dag arbetar och behandlas tusentals människor på våra 
sjukhus och kliniker. I vårt dagliga arbete finns vi nära och närvarande i livets olika skeden och i 
många fall ställs vi inför ett antal etiska ställningstaganden. Den etiska plattformen inom Aleris 
utgår från våra värderingar att erbjuda enkla, innovativa och ansvarsfulla tjänster inom hälsa och 
vård. Ansvarfullt är ett nyckelord som vi kopplar till hållbarhet och långsiktighet. Aleris skall bidra 
till en hållbar utveckling i ett globalt perspektiv. Sedan 2013 är vi anslutna till FN:s Global Compact 
och dess principer inryms i Aleris verksamhetsmodell.

Våra arbetssätt

För vem finns vi till

Individen
Aleris finns till för dig som individ. Vi vill stödja dig där du är, när du behöver det för att du ska  
kunna uppnå din bästa hälsa. Vi vill arbeta både förebyggande, rådgivande och kunna ta hand om 
dig när du behöver det. Som individ är du mer än en patient eller kund. Aleris mål är att se hela dig.
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Uppdragsgivaren
För att kunna göra största möjliga samhällsnytta samverkar vi med flera olika uppdragsgivare. En 
del av vår verksamhet är baserad på att erbjuda offentligt finansierad vård. Vi deltar i vårdval och i 
upphandlingar som regioner i Skandinavien utför. På det sättet vill vi kunna driva utvecklingen mot 
ökad kvalitet och mer kostnadseffektiv vård för Nordens skattebetalare. 

Vår uppfattning är att framtidens hälso- och sjukvård behöver fler finansieringsformer för att ska- 
pa bästa möjliga hälsa. Vi arbetar tillsammans med försäkringsbolag och direkt med arbetsgivare 
för att öka hälsa och välbefinnande. Vi är övertygade om att det finns mycket att vinna för både 
individer och arbetsgivare i preventivt arbete för att minska ohälsa i arbetslivet. 

Aleris finns också för dig som vill kunna välja helt själv och som på egen hand vill betala för vård, 
behandling och prevention. Vi finns för dig - där och när du behöver oss.

Samarbetspartners
Aleris är en del av hälso- och sjukvården i Skandinavien. I specialistsjukvården är vi beroende av 
både en välfungerande primärvård och högspecialiserad slutenvård. Vi samarbetar både med 
den offentliga vården och med andra privata vårdgivare för att säkerställa fungerande vårdkedjor 
för våra patienter. I en allt mer komplex och kunskapsrik omvärld är vi övertygade om att ett gott 
samarbete är nödvändigt för att leda framtidens hälso- och sjukvård. 

Medarbetaren
Det är medarbetarna som är Aleris. Som medarbetare på Aleris är förväntningen att vi tillsammans 
med patienterna gör vårt arbete lite bättre varje dag. Att vara medarbetare hos Aleris är att stödja 
varje individ varje dag, men också att hela tiden sträva efter utveckling och lärande för att bli ännu 
lite bättre imorgon. Det handlar både om att dela med sig av kunskap inom organisationen och  
ta till sig av goda exempel för att utveckla sitt eget arbete. Vi vill vara en arbetsgivare som vårdens 
medarbetare aktivt söker sig till.
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Kontinuerlig förbättring

Standardiserade processer
Grunden för hög kvalitet och hög produktivitet är att vi har standardiserade arbetssätt. Det gäller i 
alla våra tre övergripande områden inom Aleris:

KÄRNAN I VERKSAMHETEN 

Vårdprocesserna. Aleris verkar inom många olika områden, från kataraktkirurgi till slutenvårds- 
psykiatri. Vi är övertygade om att de bästa arbetssätten utformas, och förbättras, i verksamheterna. 

STÖDPROCESSERNA 

Syftar till att ge verksamheten stöd med t ex ekonomi, HR, IT och kommunikation så att med-
arbetarna i verksamheterna kan fokusera på att ge bästa möjliga erbjudande till individerna som 
behöver oss.

LEDNING OCH STYRNING

Syftar till att ge verksamhetschefen och verksamheten hög förmåga att sätta sina egna tydliga 
mål, följa upp dessa på ett enkelt och transparent sätt och därigenom utveckla och förbättra 
arbetet.

  
Standardiserade processer stärker förmåga till en personcentrerad vård. Genom att ha en tydlig 
standard blir det enklare att förstå vad som är en individs unika behov. Att förstå det unika är att 
kunna skilja det från det gemensamma och därmed ge ett personligt erbjudande när det behövs.

GÖRA

LÄRA

Göra och lära
Som medarbetare inom Aleris arbetar vi varje dag med att ge bästa möjliga vård, råd och stöd till 
individer. Som en del av det arbetet ingår att utvärdera och reflektera över vad vi kan göra ännu 
bättre imorgon. Att göra och att lära av det vi gör är alltid en uppgift för alla medarbetare. 

Att göra och lära kräver mod. Mod att våga utmana cementerade arbetssätt och väl inarbetade 
rutiner. Vi har i regel lättare att se nya risker när vi startar med nya saker, än att uppmärksamma 
brister och svagheter vi lever med dagligen. Att utveckla, utvärdera och korrigera är en del av ett 
datadrivet arbetssätt som gör Aleris till en ledare i framtidens hälsa och vård. 

Att göra och lära speglar både process och individperspektiv. För att locka och behålla fram- 
tidens bästa medarbetare behöver Aleris kunna erbjuda personlig utveckling i takt med företagets 
utveckling. 

2013 startade Aleris en forsknings- och utvecklingsfond som syftar till att stödja klinisk utveck-
ling, forskning och kvalitetsprojekt som stöttar patientnära arbete. Fondens syfte är att stimulera 
innovation och kompetensutveckling för ett hälsosammare och bättre liv. Vi vill även använda vår 
erfarenhet och kompetens från vården för att göra nytta för andra grupper i samhället.
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Etiska riktlinjer och hållbarhet

Aleris är sedan 2013 anslutna till FN:s Global Compact och i alla våra processer har vi förbundit oss 
till att följa de tio ingående principerna:

1 Skydda internationella mänskliga rättigheter

2 Var inte delaktig i brott mot mänskliga rättigheter

3 Upprätthåll föreningsfrihet och rätt till kollektiva förhandlingar

4 Avskaffa alla former av tvångsarbete

5 Avskaffa barnarbete

6 Diskriminera inte i fråga om anställning och yrkesutövning

7 Stöd försiktighetsprincipen vad gäller miljörisker

8 Ta initiativ för att främja större miljömässigt ansvarstagande

9 Uppmuntra utveckling och spridning av miljövänlig teknik 

10 Arbeta mot korruption i alla dess former, inklusive utpressning och bestickning

Principerna finns inarbetade i våra policys och riktlinjer och är en grundläggande förutsättning för 
allt arbete inom Aleris.
 
Miljö
Inom Aleris arbetar vi med att minska vår miljöbelastning samtidigt som vi arbetar för en hög kvali-
tet och service till individen. För att stödja arbetet har Aleris ett miljöcertifierat ledningssystem.  
Aleris verksamheter har en integrerad kvalitets- och miljöpolicy som följer FN:s definition av håll-
bar utveckling: ”Utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande genera-
tioners möjligheter att tillgodose sina behov”. Policyn utgår från ekologisk, social och ekonomisk 
hållbarhet (Bruntlandrapporten 1987).

Mänskliga rättigheter
Vi ser till varje individs rättigheter och vår utgångspunkt är att alla människor har lika värde. Hos 
oss gäller lika behandling och jämställdhet för alla, oavsett ålder, kön, funktionshinder, sexuell 
läggning, religion, politiska åsikter, social bakgrund, nationalitet eller etniskt ursprung. Alla ska 
känna sig välkomna. Då vår verksamhet bygger på alla människors lika värde är vi övertygade om 
att mångfalden bidrar till ökad kreativitet och nytänkande. Inom Aleris talar vi en stor mängd olika 
språk och inom flera av Aleris verksamheter finns flerspråkig personal, vilket är en enorm tillgång.

Aleris arbetar mot korruption och för fri konkurrens
Aleris tillämpar nolltolerans i fråga om alla former av korruption som mutor och andra otillbörliga 
förmåner som strider mot Aleris uppförandekod, lokala lagar och bestämmelser, branschstand- 
arder eller etiska koder i de länder där vi verkar. Riktlinjer för antikorruptionsbekämpning finns 
också publicerade på Aleris intranät.

Lagar mot otillåten konkurrens, även kallade antitrust-, monopol eller frihandelslagar, har utfor-
mats för att säkra fri konkurrens. Det är Aleris policy att följa alla tillämpliga lagar gällande otillåten 
konkurrens. Vi varken engagerar oss eller diskuterar aktiviteter, som kan uppfattas som ett försök 
till att otillbörligen begränsa eller förhindra konkurrens med konkurrenter eller andra affärs- 
partners. Det är viktigt att vi säkerställer att vi agerar korrekt och enligt de lagar vi lyder under och 
att samtliga medarbetare känner till dels vad som gäller och dels agerar vid misstanke om över- 
trädelse från våra interna riktlinjer och lagar. Det säkerställer vi genom kommunikation och utbild-
ning i våra etiska riktlinjer.

Eftersom vi vill ha en öppen företagskultur samt för att få kännedom om och kunna agera på 
eventuella missförhållanden har vi en visselblåsarkanal, även kallat whistleblower, genom vilken 
våra medarbetare kan rapportera eventuella missförhållanden på arbetsplatsen. För att säkra full 
sekretess och trovärdighet administreras varslingssystemet av ett externt företag.

Våra etiska riktlinjer gäller för alla inom Aleris och för alla som utför uppdrag åt oss vilket också 
innefattar våra leverantörer. Ansvarsfulla inköp adresseras i Aleris riktlinjer för inköp och vi anlitar i 
stort sett samma leverantörer som den offentliga vården.
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Riskbaserade arbetssätt
Aleris har som mål att leda framtidens hälsa och sjukvård och det gör att våra huvudsakliga risker 
är kopplade till patienterna och vår förmåga att ge god och säker vård med hög kvalitet och 
service. Vi arbetar proaktivt med att följa, utvärdera och hantera våra risker. I det arbetet följer vi 
nationella standarder, till exempel används Sveriges Kommuners och Regioners ramverk för risk 
och händelseanalys för verksamheten i Sverige. Att förstå och kontrollera våra risker i vården är en 
förutsättning för att leda utvecklingen.

Aleris ställer mycket höga krav på tillgänglig, korrekt och relevant information i kombination 
med hög nivå på säkerhet och skydd. Aleris säkerhetsarbete omfattar fysiskt, organisatoriskt samt 
tekniskt skydd av information. Kontinuitet och förebyggande arbete säkras genom regelbundna 
riskanalyser med åtgärder. Vi har intern kompetens för att stödja arbetet med såväl tekniska aspek-
ter som informationssäkerhet som integritet och sekretessfrågor gällande dataskydd. För båda 
områdena följer vi lokala standarder för att uppfylla nationella och europeiska krav.

Aleris verksamhet påverkas av politiska beslut vilka kan begränsa möjligheten att bedriva vård 
i privat regi. Ändringar av lagar och förordningar som rör villkoren för att bedriva sjukvård kan 
begränsa Aleris verksamhet. Detta följer vi nära och har via branschförbund och i egen regi dialog 
med beslutsfattare för att visa samhällsnyttan med våra tjänster. Koncernens finansiering från 
externa banker är kopplad till efterlevnad av finansiella villkor. Dessa är nettoskuld/EBITDA och 
räntetäckningsgrad. Aleris betalar bolagsskatt i de länder vi är verksamma i.

Socialt arbete och globalt perspektiv
Aleris vill ta tar ansvar och vill bidra till social hållbarhet ur både ett lokalt och ett globalt perspektiv. 
I Danmark och Norge samarbetar vi sedan flera år med Röda Korset. Aleris har även sedan flera 
år ett engagemang för sjukhuset Masanga Hospital i Sierra Leone. Inom vår psykiatriverksamhet i 
Sverige har vi sedan många år varit lokaliserade i socioekonomiskt svaga områden.

Hörnstenar

Enkel organisation
Enkelhet är en av våra grundläggande värderingar. Det ska även återspeglas i vår organisation. Vi 
vill ha en överblickbar organisation som är så platt som möjligt. Det frigör beslutskraft och utveck-
lingskraft i mötet med de individer som behöver vår kompetens. Det är varje medarbetare som ska 
ha möjlighet att påverka och göra vården lite bättre varje dag. 

Tydliga ansvar och mandat
Den enkla organisationen med ett decentraliserat ledarskap är kopplat till tydliga ansvar och mandat. 
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Som verksamhetschef inom Aleris har man det fulla ansvaret och mandatet kring patientsäkerhet, 
kvalitet, medarbetare, produktion, produktivitet och finansiellt resultat. Aleris stödfunktioner har 
rollen att ge bästa möjliga stöd för att underlätta arbetet för våra medarbetare och verksamhets-
chefer. 

Datadriven utveckling
Inom Aleris fattar vi beslut på goda grunder. Vi utvecklar vår förmåga till analys och prediktion.  
Genom ett ökat fokus på datadrivet beslutsfattande kommer vi att utveckla vår förmåga att inte 
bara se data som något som visar vad vi gjorde igår utan också förutsäger vad vi behöver göra 
idag för att göra bästa möjliga nytta imorgon.

Digitalt och fysiskt
För att leda framtidens hälso- och sjukvård behöver vi sätta individen i förarsätet. Individen behöver 
ges större möjligheter och tillgång till delaktighet och vård när och där det behövs. Självservice 
och andra digitala tjänster är en självklar hörnsten samtidigt som vi baserar vårt erbjudande på 
fysisk specialistsjukvård där vi har stor erfarenhet och mycket god kompetens.

Våra mål
Inom Aleris följer vi upp våra resultat och nyckeltal i tre huvudområden:

MEDICINSK KVALITET OCH SERVICE

MEDARBETARE OCH LEDARE

OPERATIONELL EFFEKTIVITET OCH FINANSIELLA RESULTAT

Samtliga områden genomsyras av ett hållbarhetsperspektiv. Hållbarhet är en förutsättning och 
grund för att vi ska leverera stabilt och långsiktigt värde inom Aleris.

Medicinsk kvalitet och service
Aleris mål är att vara ledande avseende kvalitetsresultat i den vård och behandling vi erbjuder. Att 
vara en ledare är i vår mening att finnas i den övre kvartilen av kvalitetsresultat för våra patient- 
segment. Inom Aleris definierar vi kvalitet och service inom tre huvudområden:

Kvalitet
Aleris följer upp kliniska nyckeltal, patientrapporterad kvalitet och patientupplevelsen.  

Patientsäkerhet
Patientsäkerheten är i hög grad en kulturfråga. Hög patientsäkerhet kännetecknas av att patienten 
och medarbetarna är delaktiga i patientsäkerhetsarbetet, att det finns en god patientsäkerhets- 
kultur och att vårdskador förhindras genom ett riskförebyggande förhållningssätt. Aleriskoncernen 
utvärderar regelbundet patientsäkerhetskulturen med ett standardiserat verktyg för hållbart säker-
hetsengagemang.

Tillgänglighet och Service
Aleris möter tillgängligheten så att vi lever upp till lokala krav och leverantörsöverenskommelser. 
Aleris följer också patienternas upplevda nöjdhet med vår tillgänglighet.

Medarbetare och ledare
Medarbetare och ledare är koncernens viktigaste tillgångar. Den kunskap, erfarenhet och kom-
petens som våra medarbetare besitter är grunden för framgång. Aleris följer löpande våra medar-
betares nöjdhet, motivation och förmåga att prestera samt i vilken omfattning våra medarbetare 
rekommenderar Aleris som arbetsgivare. Vi arbetar aktivt med våra medarbetare för att förebygga 
sjukdomar och frånvaro genom bland annat friskvård, medarbetarsamtal och genom personal-
möten med fokus på arbetsmiljöfrågor. 

Ingen medarbetare ska riskera fysisk eller psykisk skada på sin arbetsplats. Samtidigt har alla ett 
personligt ansvar för den gemensamma arbetsmiljön och säkerheten. All utrustning ska vara kor-
rekt, underhållen och säker och medarbetarna ska delta i riskanalyser, utbildningar och kontinu-
erliga förbättringar för att förhindra och förebygga alla former av skador. Vi följer sjukskrivningstal 
och arbetsskador löpande.

Aleris har nolltolerans avseende mobbning och kränkning. Det gäller både i relationer mellan 
medarbetare och mellan medarbetare och individer som behöver våra tjänster. Vi vill arbeta för 
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att tydliggöra vilka förväntningar vi har på varandra när det gäller professionellt bemötande i vår 
sektor.

För Aleris utveckling behöver vi ha stor delaktighet från alla delar av samhället. Inkludering och 
diversitet är därför en framgångsfaktor. Vi följer löpande nyckeltal som t.ex. könsdiversifiering 
och medarbetarnas upplevelse av inkludering inom koncernen. Vi bidrar också till utbildning och 
kompetensutveckling i samhället, bland annat genom att delta i sjuksköterske- och läkarutbildning 
men också genom att vara aktiva i inkluderingsprogram och arbete för att minska arbetslöshet.

Aleris ska följa gällande lagar, internationella konventioner och avtal som rör vår verksamhet. Vi 
ska dessutom följa samhällets givna regler och branschorganisatoriska krav på samma sätt som vi 
följer avtalen med våra kunder och uppdragsgivare.

Ledarskap 
Aleris ledarskap ger medarbetarna stöd att utveckla framtidens hälsa och vård utifrån individernas 
behov. Det innebär att vi också är lyhörda för patienternas idéer och önskemål. Vi följer ledar-
skapsindex löpande och vi följer medarbetarnas syn på divisions- och koncernledning. Kulturfrågor 
är något som avspeglar det seniora ledarskapet och patientsäkerhetskulturmätningen är därför ett 
viktigt mål för att även bedöma ledarskap.

Operationell effektivitet och finansiella resultat

Produktion
Inom Aleris mäter vi vår produktion beroende på hur affärsmodeller och avtal ser ut. Det gör att vi 
har ett flertal nyckeltal för produktion som exempelvis vårddygn, besök och utförda operationer. 

Resursåtgång
Den viktigaste och största tillgången för vår produktion är våra medarbetare och deras kompetens 
och engagemang är förutsättningen för god och säker vård. För att vården över tid ska bli hållbar 
behöver vi hitta rätt balans mellan arbetad tid och produktion. Vi kan inte nyttja onödigt mycket 
resurser eftersom vården då blir dyrare än nödvändigt men vi måste också säkerställa att våra 
medarbetare har en bra arbetsmiljö som ger utrymme för kreativitet, innovation och förbättrings-
arbete. Utveckling görs bäst i och nära verksamheten. Inom Aleris tror vi på att de goda idéerna 
uppstår i det vardagliga snarare än i avsatt utvecklingstid.

Produktivitet
Produktiviteten i verksamheten utgörs av vad vi producerar i förhållande till vilka resurser vi använ-
der. Att följa vår produktivitet är en del i att säkerställa att vi utvecklas till en ledare inom framtidens 
hälsa och vård. För den som arbetar med hälsa och vård går kvalitet och produktivitet i regel hand 
i hand. Genom att minska fel och brister minskar vi resursåtgången för att hantera komplikationer 
och oväntade händelser. Att investera i kvalitet är att investera i produktivitet. 

Finansiella resultat
Det finansiella resultatet är ett resultat av vår produktivitet och vilka avtal vi knyter med våra upp-
dragsgivare. För att leda framtidens hälsa och vård behöver vi tillsammans med uppdragsgivarna 
ta fram affärsmodeller som gynnar ökad produktivitet och innovativa arbetssätt. Ibland behöver vi 
gå före och visa vägen till morgondagens hälsa och vård.

Hållbarhet
Aleris långsiktiga mål är att skapa värde för samhället och individer. Det krävs både långsiktighet 
och hållbarhet för att Aleris ska leda morgondagens hälsa och vård. För Aleris räcker det inte att 
maximera kortsiktiga resultat i något område. I verksamhetsmodellen siktar vi på en kontinuerlig 
utveckling som ger ett långsiktigt värde för samhälle och individer. Aleris verksamhetsmodell tar 
höjd för hållbarhet ur många olika aspekter och våra arbetssätt kan kopplas till andra ramverk 
såsom ESG (Environment, Social, Governance). 

Transparens
För Aleris är transparens viktigt. Det är genom att jämföra och dela erfarenheter vi utvecklar och 
utvecklas. Internt följer vi upp och jämför oss och är transparenta med våra resultat per verksam-
het för att inspireras och lära av varandra, både avseende kvalitet, ekonomiska resultat och hur 
våra medarbetare trivs. För att stimulera både till transparens och datadriven utveckling investerar 
Aleris i analysförmåga. Externt deltar Aleris i många olika kvalitetsregister och vi publicerar öppet 
våra resultat. Vår kvalitetsredovisning är en del i vårt arbete med transparens och strävan till för-
bättring och utveckling.
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Geriatrisk  
slutenvård,  
Aleris Närsjukvård
Exempel från verksamheten 
med Alerismodellen  
som perspektiv
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Största diagnosgrupperna Antal vårdtillfällen sep 2020–sep 2021

Covid-19 703

Hjärtsvikt 579

Lindrig minnesstörning 374

Akut försämring i kronisk obstruktiv  
lungsjukdom (KOL)

188

1007

2778

541

3318

60

65–74 år

75–84 år

95–

85–94 år

55–64 år

Åldersfördelning 
sep 2020–sep 2021

Inledning
Målet med det geriatriska uppdraget är att skapa förutsättningar för så hög hälsorelaterad livs- 
kvalitet som möjligt. Patienten ska utifrån sina förutsättningar och önskemål uppnå bästa medicin-
ska och rehabiliteringsmässiga resultat och så hög grad av autonomi som möjligt.

Uppdraget är sjukvård på specialistnivå som ställer krav på särskild kompetens inom vård av 
äldre hos all personal i teamet kring patienten. Utmärkande för uppdraget är det tvärprofessionella 
arbetssättet. En central del i uppdraget är nätverksbyggande i närområdet med aktörer i hela vård-
kedjan inklusive de kommunala aktörerna.

Arbetssätt

För vem finns vi till?
Individerna som behöver oss
Målgruppen för geriatrisk slutenvård är en patient som är biologiskt åldrad med funktionell svikt 
och är beroende av andra för att klara sitt dagliga liv eller har flera samtidiga hälsoproblem.  
Samtidigt har patienten ett försämrat hälsotillstånd eller behov av rehabilitering eller behov av 
fortsatt vård efter vård vid akutsjukhus och vars tillstånd fordrar ett geriatriskt multiprofessionellt 
teamarbete.

Uppdragsgivaren
Avtalen för Dalengeriatriken respektive Handengeriatriken är upphandlade enligt lagen om offent-
lig upphandling (LOU).  Uppdragsgivare är hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Region Stockholm.
Aleris Dalen- och Handengeriatriken ingår i Aleris Närsjukvård och erbjuder geriatrisk sluten- och 
öppenvård. Verksamheterna har slutenvårdsavdelningar för geriatrisk utredning, behandling och 
rehabilitering samt en mottagning för minnesutredning. Upptagningsområde för Dalengeriatriken 
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är stadsdelarna Södermalm och Enskede-Årsta-Vantör i södra Stockholm, och för Handen- 
geriatriken Haninge och Tyresö kommun samt Skogås och Trångsund i Huddinge kommun. 

Intag till geriatriken sker dygnet runt och på utvalda vårdavdelningar finns även ett antal  
geriatriska akutvårdsplatser (GAVA-platser) dit patienterna kan komma via direktintag via 1177 och 
ambulans. Det är patienter som kräver extra övervakning eller resurser som annars kräver vård på 
akutsjukhus. Akutvårdsplatserna har möjlighet till kontinuerlig övervakning av vitalparametrar och 
andningsunderstödjande behandling (NIV/CPAP). 

Medarbetarna
Inom Geriatriken arbetar vi i multiprofessionella team som består av läkare, sjuksköterska och  
undersköterska, arbetsterapeut, dietist, fysioterapeut, kurator och logoped. Kulturansvarig finns 
också både på Dalen och Handen.

Antal vårdtillfällen 
enligt avtal

Antal  
avdelningar

Öppenvårds-
mottagning

Antal  
anställda

Handen 2 982 2 1

Dalen 6 300 7 1

TOTALT 9 282 9 2
833 (514 hel-
årsarbetare)

83%
av de anställda 

är kvinnor

För mig är det väldigt givande att kunna arbeta med en 
människa som har ett helt liv bakom sig och vars behov krä-
ver att man ser individen utifrån ett helhetsperspektiv. Ofta 
händer det att den äldre individen har en del bekymmer 
utöver sin medicinska situation och intagningsorsak, varför 
omvårdnadsaspekten framlyfts och blir ännu viktigare.

För att mitt intresse för geriatriska patienter ligger mig nära 
om hjärtat. De är den sköraste patientgruppen och kom-
plexiteten i att vårda patienterna gör att jag förvärvar mas-
sor med erfarenhet och kunskap. Att veta att jag kan göra 
skillnad för var och en av patienterna samt att mina kunska-
per kommer till nytta gör mig stolt över arbetet.

CARLO, SJUKSKÖTERSKA PÅ DALENGERIATRIKEN OM VARFÖR HAN VALT GERIATRIKEN

NATALY, SJUKSKÖTERSKA PÅ DALENGERIATRIKEN OM VARFÖR HON VALT GERIATRIKEN
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Aleris Närsjukvård delar ut ett pris – Guldhanden – för att synliggöra och uppmärksamma våra 
medarbetare och det arbete som de gör. Priset delas ut till medarbetare som agerar enligt och 
som är en förbild inom vår medarbetarfilosofi samt uppfyller minst två av nedanstående kriterier:

• Kommer med idéer som förverkligas och som förbättrar vården för patienten eller  
 arbetsmiljön för kollegorna

• Som lär av andra och själv förmedlar sin kunskap och kompetens till andra

• Med stolthet förmedlar en god bild av Aleris Närsjukvård som arbetsgivare och vårdgivare

• Är en förbild inom sin profession

Nätverket
Samverkan syftar till att förbättra och säkra patientens väg i vårdkedjan på rätt vårdnivå samt öka 
och bibehålla en hög kompetens hos medarbetarna kring den geriatriska patientens specifika  
behov. Skapa goda relationer mellan vårdgivarna och att alla som är involverade i samverkan lätt 
kan hitta information som på ett lätt sätt kan omsättas till praktisk nytta i det vardagliga arbetet.
Interna samverkansöverenskommelser finns för sömlösa övergångar mellan våra verksamheter 
inom Aleris Närsjukvård.

2020 var ett exceptionellt år med mycket ny kunskap i ett för världen okänt område, Covid-19. 
Samverkan på kommun- och regionnivå har utvecklats och blivit än viktigare under pandemin. 
Läkare på Dalengeriatriken delade med sig både nationellt och internationellt av erfarenheter i 
samband med den första vågen och läkare på Handengeriatriken utformade i samverkan en  
algoritm som stöd för att tydliggöra utredningsgången vid misstänkt Covid-19.

Samverkan sker regelbundet med alla våra remittenter med syfte att ständigt förbättra våra  
processer. 

Utbildning och forskning
Vi arbetar utifrån region Stockholms utbildningsdirektiv och har en organisation och ett aktivt ar-
bete kring verksamhetsintegrerat lärande, VIL, där vi tar emot studenter från samtliga professioner. 
Utöver detta finns även platser för bastjänstgöring för läkare, praktisk tjänstgöring för psykologer 
och ST-utbildning för läkare, i samarbete med Region Stockholm. I verksamheten finns adjunge-
rande kliniska adjunkter och andra funktioner med koppling till akademi och högskoleutbildning.

Totalt genomförde de geriatriska verksamheterna ca 820 studentveckor under vårterminen 
2021. Studentnöjdheten på avdelningarna var under vårterminen 2021 mycket hög; 96% på  
Dalengeriatriken och 100% på Handengeriatriken.

Du är en stor förebild och kommer ofta med goda idéer. 
Du delar gärna med dig av din enorma kunskap och är all-
tid nyfiken på att lära nytt. Du är alltid på glatt humör, oav-
sett hur stressigt det än är. Vår fina kollega, alltid så positiv 
och bemöter alla i din omgivning på ett fantastiskt sätt.

SÅ HÄR LÖD MOTIVERINGEN

UTMÄRKELSEN GULDHANDEN SOMMAREN 2021 GICK TILL ALI PÅ DALENGERIATRIKEN,  
LEGITIMERAD SJUKSKÖTERSKA, KOORDINATOR OCH SPINDEL I NÄTET FÖR AVDELNINGEN

Trivdes jättebra bra hos er på Aleris i Handen. Blev involverad, 
hade en toppenhandledare och fick mycket eget ansvar, vilket 
passar mig perfekt att få göra saker själv och inte bara titta på.  
Utvecklades och lärde mig massor under mina fem veckor.  
Väldigt bra och hjälpsam personal. Tumme upp till er!  

STUDENT VID AVD 1 HANDENGERIATRIKEN
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Processer och standardisering
Både Dalen- och Handengeriatriken har ett certifierat ledningssystem enligt ISO 14001:2015 
Miljöledningssystem och ISO 9001:2015 Kvalitetsledningssystem. Externa och interna revisioner, 
egenkontroller och ledningens genomgång säkerställer vårt systematiska arbete. 

Flera av våra geriatriska slutenvårdsenheter är också Silviacertifierade. Certifieringen innebär att 
all personal blir utbildade i demensvård utifrån Silviahemmets vårdfilosofi, vilken har som mål att 
uppnå högsta möjliga livskvalitet för demenssjuka, oavsett sjukdomsgrad. 

Aleris Närsjukvård har ett metodcentrum där alla medarbetare och studenter kan öva kliniskt 
tekniska färdigheter samt simulera akuta situationer i en trygg lärandemiljö. 

Kontinuerligt förbättringsarbete
En utgångspunkt för vårt patientsäkerhetsarbete är att vårdskador eller risk för vårdskador inte ska 
förekomma. Verksamheten utgår både från identifierade risker och från rapporterade avvikelser i 
sitt förbättringsarbete. Utifrån identifierade risker arbetar vi med fokuserat medarbetardrivet för-
bättringsarbete kring avgränsade områden under 2-3 månader. Under 2021 har Fall och Nutrition/
måltider varit i fokus.

En annan utgångspunkt för förbättringsarbete är uppföljningar av patienternas upplevelse av 
vården. Uppföljning sker via patient- och närståendeenkäter. 

Vi rapporterar samtliga dödsfall till Svenska palliativregistret och använder resultaten från detta i 
vårt utvecklingsarbete kring vård i livets slutskede.

Hörnstenarna
Enkel organisation
Aleris Närsjukvård är en platt organisation och verksamhetscheferna för Dalengeriatriken och 
Handengeriatriken sitter med i bolagsledningen (ledningsgruppen för Närsjukvård) och besluts-
vägarna blir korta.

Datadriven och digital utveckling
För verksamhetsuppföljning används ett digitalt visualiseringsverktyg som automatiskt hämtar data 
från journalsystem och andra källor. På så sätt kan verksamheten kontinuerligt följa bl a remisser, 
vårdtillfällen, åtgärder och diagnoser. Det är också möjligt att följa registrering för att åtgärda felre-
gistreringar och komplettera registreringar med information som saknas för enskilda patienter. Det 
kan t ex handla om att information saknas för riskbedömningar, läkemedelsgenomgångar, patient-
konferens och trygghetskvitto. 

Digitala uppföljningsverktyg används också för uppföljning av risker för t ex trycksår och fall på 
individnivå vilket har direkt påverkan på vårdens kvalitet och utfall. Verksamheten har också en 
digital planeringstavla som hämtar information från journalsystemet och hjälper medarbetarna att 
prioritera dagens arbete på avdelningen.

I det dagliga vårdarbetet använder vi ett specialanpassat digitalt stöd (STELPA) som ökar patient- 
ens delaktighet i vården. Patienterna registrerar själva hur de mår på en digital läsplatta och regist-
reringarna förs sedan enkelt in journalen. Arbetssättet ger ett mänskligare och mer jämlikt möte 
samt avlastar sjuksköterskan i dokumentationen.

Jag är jättenöjd med vistelsen hos er. All personal är jätteduktiga. 
Personalen gav mig energi för att kämpa mot sjukdomen och 
aldrig ge upp.

Bra med personal som tar sig tid att berätta och förklara frågor.

SAGT AV VÅRA PATIENTER
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Våra Mål

Kvalitet och Service

Medarbetar- och ledarengagemang

Typ av  
kvalitetsmål

Indikator Resultat Kommentar/mål

CROM
Andel patienter med förvärvade 
trycksår

2,3–8,8%
Punktprevalensmät-
ning Dalen/Handen 
(vår/höst 2021)

Andel patienter med vårdrelaterade 
infektioner

7,05%
Infektions-verktyget
(jan-sept 2021)

Andel patienter med fall per vårdtill-
fälle

8,0–9,5%
Handen/Dalen (års-
resultat)

PREM
Andelen patienter som är nöjda med 
vården

96%

Patient- 
säkerhet

Index medarbetare som skulle vara 
trygga med att en anhörig vårdades 
på enheten

71 (Dalen)  
(av 100)

Målsättning >85

77 (Handen) 
(av 100)

Målsättning >85

Tillgänglighet
Andelen patienter inom tillgänglig-
hetsmål (direktintag från hem/akut)

44,6%  
(Handen)

(jan-juli 2021)

43% (Dalen) (jan-juli 2021)

Typ av mål Indikator Resultat Kommentar

Ambassa-
dörer

eNPS 
-7 Dalen
20 Handen

Populum  
Verksamhetsövergångar 
och ägarbyten har påverkat 

Personal- 
omsättning

Personalomsättning % 17%
Pandemipåverkan
(jan–nov 2021)

Sjukfrånvaro Total sjukfrånvaro % 7,5%
Pandemipåverkan 
(jan–nov 2021)

Kränkande 
särbehandling

Fri från kränkande särbehand-
ling på arbetsplatsen

88%

Genom att själv klicka i svarsalternativen på läsplattan, och därigenom skriva sin 
egen journal, tillåts patienten bli mer engagerad i sin egen vård. När vi som vård- 
personal slipper ”stressa” iväg för att dokumentera vid datorn. Vårdpersonalen 
får mer tid tillsammans med patienterna och den ökade delaktigheten och 
minskad dubbeldokumentationen ger mer tid för samtalet med patienten.
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Aleris Närsjukvård erbjuder ett unikt vårdkoncept genom den helhetssyn på patienten som blir 
möjlig tack vare kombinationen av våra specialiserade slutenvårdsenheter och vår stora öppen-
vårdsverksamhet. En tydlig kompetensstegen bidrar till att attrahera och bibehålla medarbetare. 
Den utgår från både formell och reell kompetens, där både klinisk kunskap, utveckling av verk-
samheten och handledning är viktiga delar som lyfts fram och utgör på så sätt ett stöd för både 
medarbetare och chefer. Det är verksamheternas behov som styr fördelningen av antal med- 
arbetare per steg och tjänst.

Operativ och finansiell förmåga
För att säkerställa en god operativ och finansiell förmåga rapporterar och följer vi ett flertal nyckel- 
tal som t ex vårdtillfällen, medelvårdtid, direktintag, KPP (kostnad per patient). Vi följer också 
läkemedelskostnader, labb, röntgen och material. Månatligen görs genomgångar över utfall inom 
varje enhet och övergripande.

Hållbarhet
Vi behöver ha kännedom om och kontroll över hur våra aktiviteter påverkar organisationens 
hållbarhetsarbete. Geriatriken har apotekare, läkemedelsansvariga sjuksköterskor, inköpsråd, 
inköpsansvariga, miljösamordnare, miljöombud för att säkerställa hållbarhetsfrågorna och eko-
nomiska aspekter. Geriatrikens miljömål sätts i samarbete med vår apotekare. Verksamhetens mål 
inom hållbarhetsområdet för 2021 är. Minskad användning av miljöpåverkande läkemedel, minska 
kassation av läkemedel och minska kostnaden av svinn gällande patient- och personalkläder och 
textil. 
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Höftprotes,  
Aleris Helse
Exempel från verksamheten 
med Alerismodellen  
som perspektiv
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Inledning
Höftleden är gjord för att tåla tunga belastningar, men kan med tiden drabbas av förslitnings- 
skador. Det kallas ofta artros eller höftartros.

Flera tillstånd kan orsaka förslitningsskador i höftleden: ärftliga och medfödda höftsjukdomar, 
inflammation i höften och skador. I de allra flesta fall finns ingen specifik bakomliggande orsak. 
Besvären drabbar oftast äldre och personer i övre medelåldern. Smärtan kan gradvis bli så stark 
och besvärlig att vardagliga aktiviteter inte kan genomföras och att man får problem med sömnen.

Artros ska alltid först behandlas med aktivitetsträning och fysioterapi. Vid avancerad artros krävs 
oftast operation och byte av höftled. Viktminskning, käpp eller krycka i den motsatta sidans hand 
och medicinering kan ofta lindra besvär och smärta vid lätt till måttlig artros. Om detta inte hjälper 
tillräckligt kan operation vara ett alternativ. Målet med operationen är att förbättra funktionen och 
lindra smärta. Aleris Helse har lång erfarenhet av sådana operationer. 

Arbetssätt

Uppdragsgivare
Vi utför totalt över 250 operationer årligen på våra sjukhus i Oslo och Drammen, och har nu även 
börjat med detta i Stavanger. Cirka 20 % av patienterna betalar själva operationen medan 80 % 
av patienterna betalar via sin privata sjukförsäkring. Patienterna kommer från hela landet och alla 
samhällsskikt och de kommer till oss genom rekommendationer från andra om vår höga kvalitet.

Standardisering
Processer
Alla ingrepp utförs av läkare som är specialister inom ortopedisk kirurgi med lång erfarenhet av 
höftproteskirurgi. Våra kirurger håller sig uppdaterade med det senaste inom området, och är 
regelbundet på konferenser och kongresser för att lära av andra, men också för att presentera sina 
egna resultat och erfarenheter. Vi har även ett eget årligt medicinskt forum för ortopeder.

På Aleris följer vi WHO:s checklista för ”Säker kirurgi” för alla operationer på alla våra sjukhus, 
både före, under och efter operation. Säker operation är ett hjälpmedel för att minska risken för 
komplikationer och skador i samband med ett ingrepp och ger ökad säkerhet för patienterna.

Vi följer rekommendationer kring profylaktisk antibiotika i samband med operation. Vi tar hänsyn 
till patientens unika behov, som allergier och överkänslighet. Under 2020 var det också brist på en 
del antibiotika. Vi har goda resultat jämfört med andra norska sjukhus.

Våra sjukhus följer alltid gällande riktlinjer för användning av blodförtunnande medel vid höft-
proteskirurgi.

Det var nästan som att vara på ett hotell! Hälsopersonalen på 
avdelningen tog väl hand om mig. Dagen efter kunde jag åka 
hem. Jag kastade kryckorna nästan på en gång, och efter tre 
veckor gick jag utan något stöd alls.  

Jag skulle rekommendera Aleris till alla som ska operera höften. 
Det här är professionella människor som verkligen kan sin sak.

Allt hänger ihop på Aleris. Det är så trevligt.  
Jag röntgades och opererades samma dag!

SAGT AV VÅRA PATIENTER
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Kontinuerlig förbättring
Vi använder data från kvalitetsregister för att kontinuerligt förbättra våra arbetssätt och våra  
resultat. Vi går igenom alla nyckeltal i registren för att kartlägga var vi kan förbättra vår kvalitet. 
Vi anpassar kontinuerligt vår praxis för att följa nationella riktlinjer.

Vår hälsopersonal har tillgång till den nationella kärnjournalen, en elektronisk tjänst som innehåll-
er viktig information om alla norrmän. Om du blir akut sjuk har vår vårdpersonal snabb och säker 
tillgång till uppgifterna i patientens nationella kärnjournal.

Det är viktigt för mig att patienten känner sig väl 
omhändertagen och trygg i vår behandlingsplan 
och jag följer alla patienter noga före och efter 
operationen.

Datadriven och digital utveckling 
Sedan 2020 har vi möjliggjort elektronisk självincheckning på våra sjukhus. Vi har även lanserat 
appen MittAleris, patientens digitala hälsoportal. Här kan patienter bland annat boka tid, se sin 
besökshistorik och få information om operation och information om behandlande läkare.  
Hälsodeklaration inför operation kan göras digitalt i portalen. Vi kommer nu öppna även för  
digitala konsultationer i MittAleris.

DR KRISTIAN BJØRGUL, ALERIS HELSE, OM VAD SOM ÄR VIKTIGT I HANS ARBETE
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Våra Mål

Medicinsk kvalitet

Typ av  
kvalitetsmål

Indikator Resultat Riket Kommentar

CROM
Protesöverlevnad, 2 år  
Registrerade komplikationer

100%
<1 %

97,7%
Saknas

Aleris 
Drammen

PREM
Andelen patienter som är nöjda 
med vården

98% Saknas

Patient- 
säkerhet

Index medarbetare som skulle 
vara trygga med att en anhörig 
vårdades på enheten

91  
(av 100)

Saknas Målsättning >85

Tillgänglighet Patientnöjdhet med tillgänglighet 96% Saknas Mål >95

Vi har under 2021 genomfört en patientsäkerhetskulturundersökning bland våra medarbetare. De 
svar vi har fått från våra medarbetare tyder på att vi har en god patientsäkerhetskultur i Aleris Helse. 
Bland annat svarar 93 % att de skulle känna sig trygga om deras nära anhöriga behandlades hos 
oss, och 98 % skulle ha vågat säga ifrån om de hade sett att något fel var på väg att hända.  
Andelen som vågar prata om misstag de har gjort är också motsvarande hög, 98%.

Vi registrerar i vilken utsträckning patienten är nöjd med besöket hos oss och nöjdheten är 
mycket hög.

Vi har en total komplikationsfrekvens inom ortopedi under 1 %, och vi har väldigt få om- 
operationer inom ortopediområdet. Över hela landet om-opereras i snitt 1 patient per månad.

Grafen nedan visar en protes ”överlevnad” efter två år, det innebär att protesen inte har behövt 
bytas ut. Om en protes har ”överlevt” de första två åren är det högst troligt att den håller i många 
år. På Aleris Drammen sitter 100 % av de höftproteser vi har opererat fortfarande kvar efter två år, 
vilket är det bästa resultatet för ett norskt sjukhus.
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Aleris Helse genomförde 2021 en medarbetarundersökning med alla medarbetare där vi får högt 
betyg på välmående och engagemang, effektivitet och ledarskap. Medarbetarna är stolta över sin 
arbetsplats.

Medarbetar- och ledarengagemang

Typ av mål Indikator Resultat
Kommentar /  
benchmarking

Personal- 
omsättning

Personalomsättning 8,5% N/A

Sjukfrånvaro Total sjukfrånvaro 5,1% 8,2% i koncernen

Kränkande 
särbehandling

Fri från kränkande särbehand-
ling på arbetsplatsen

92%
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Aleris
Psykiatri
Exempel från verksamheten 
med Alerismodellen  
som perspektiv
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Inledning
Aleris Psykiatri bedriver specialistpsykiatrisk vård i norra Stockholm - Järva och Nordost - på upp-
drag av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Region Stockholm. Vi bedriver allmänpsykiatri, psykos-
vård och har även ett mindre avtal om behandling för trauma och stress. Vårt vårdutbud är diffe-
rentierat och brett och vi erbjuder både individuella insatser och gruppbehandling. Behandlingen 
sker på våra mottagningar och vårdavdelningar, i patientens hem eller utifrån patientens behov. 

Vår vision är ledande psykiatrisk vård med respekt och förståelse för individens unika historia. För 
oss är det självklart att alla individer ska uppleva ett gott bemötande oavsett vem man är och inte 
minst för den individ man själv uppfattar sig vara. Våra medarbetare är centrala för att vi ska kunna 
erbjuda och vidareutveckla ledande psykiatrisk vård. Den vård vi erbjuder ska utgå från evidens-
baserade vårdprogram och beprövad klinisk erfarenhet. Vården ska vara individuellt anpassad 
och utgår alltid från en strukturerad inledande bedömning, som efter behov kompletteras med 
fördjupad utredning och neuropsykiatrisk utredning. Våra patienter ska alltid ha en aktuell vårdplan 
som beskriver insatser och mål och som utgår från patientens val av rekommenderade insatser. 
Närstående är en resurs i kontakten med oss och ska utifrån patientens önskemål också bjudas in 
att medverka i såväl planering, som genomförande och uppföljning. 

Arbetssätt

För vem finns vi till

Individerna

Att få vara med på resan i hur en människa kämpar för att resa 
sig från en djup depression där livet inte känns värt att leva till 
att med rätt insatser från oss börja må bättre och alltmer både 
vilja och klara att delta i sitt liv – det ger sådan glädje och sätter 
också perspektiv på tillvaron för egen del. 
SOFIA ÅHLQVIST, KVALITETSCHEF ALERIS PSYKIATRI

Kvinnor, unika 
individer

Män, unika 
individer

Individer  
totalt

Vårdkontakter

Järva 2 079 1 611 3 690 71 311

Nordost 6 324 4 359 10 683 142 696

Trauma och 
Stress

134 140 274 33 652 20%
av patienterna 
är under 24 år

De tre vanligaste diagnosgrupperna är olika former av ångesttillstånd, förstämningstillstånd och 
ADHD/ADD där dessa grupper var och en utgör ungefär en tredjedel av de diagnoser som ställs. 
Det innebär att våra patienter ofta har komorbida tillstånd, dvs flera diagnoser är aktuella samti-
digt och behandlingen anpassas för komorbida tillstånd och komplex problematik. Drygt 20% av 
patienterna är under 24 år.
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Uppdragsgivaren 
Aleris Psykiatri bedriver specialistpsykiatrisk vård (öppen- och slutenvård) på uppdrag av Hälso- 
och sjukvårdsförvaltningen i Region Stockholm. De avtal vi har med Region Stockholm är utifrån 
upphandlingar där kvalitet varit avgörande i bedömningen av anbud.

Inom Aleris Psykiatri:

• Sätter vi patientens behov i fokus

• Säkerställer vi patientens delaktighet och inflytande

• Uppmärksammar vi närståendes behov av stöd 

• Hanterar vi prioriteringar, motstridiga intressen och konflikter 

• Gör vi etiska överväganden och ställningstaganden 

• Tar vi emot och hanterar synpunkter, klagomål och förslag 

• Reflekterar vi över och granskar kritiskt egna och andras ställningstaganden 

• Bedömer vi när annan kompetens än den egna behövs

• Är vi sakliga, opartiska, tydliga, nyanserade, empatiska, lyhörda och visar respekt 

• Respekterar vi alla människors lika värde och den enskilda människans själv- 
 bestämmande, integritet och behov av trygghet och säkerhet 

• Visar vi patienter och närstående omtanke och respekt oavsett t ex ålder, kön,  
 funktionshinder, utbildning, social ställning, etnisk/religiös tillhörighet, sexuell  
 läggning 

• Diskuterar vi regelbundet innebörden av ett gott bemötande 

Medarbetarna

En sak som är viktig för mig och som gör att jag känner mig sedd, 
hörd och delaktig är att jag har möjligheten att själv vara med 
och bidra till förändring och förbättring. Jag uppskattar också att 
jag snabbt kan märka av dessa förändringar och förbättringar i 
mitt dagliga arbete. 

FELIX, PSYKOLOG PÅ ALERIS I KISTA OM VAD SOM ÄR VIKTIGT PÅ ARBETSPLATSEN

HANNA, ÖVERLÄKARE VID UNGA VUXNA I DANDERYD OM VAD SOM ÄR VÄRDESKAPANDE I 
ARBETET

Att få möjligheten att jobba i ett team, läkare och psykolog, sjuk-
sköterska eller terapeuter ger ett bättre omhändertagande om 
patienten men också att man gemensamt kan i olika aspekter se 
hela patienten… Att allas röst är lika värda är en viktig punkt för att 
trivas på arbetet och i verksamheten.
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Nätverket
De vanligaste vägarna in till oss är remiss från vårdcentral eller egenanmälan. Vi har flera samver-
kanspartners där vårt fokus är en samordnad vårdplanering för att alla aktörer kring patienten ska 
känna till och gemensamt arbeta mot patientens mål. Våra främsta samverkanspartners förutom 
vårdcentraler är beroendevård, Försäkringskassan, kommunala insatser så som boendestöd och 
bistånd, samt annan vårdgivare inom hälso- och sjukvård.

Inom Nordost bedriver vi egen slutenvård, medan våra patienter i Järva, vid behov av den mer 
omfattande vårdnivå som psykiatrisk slutenvård innebär, läggs in hos annan vårdgivare.

Standardisering
Processer
Aleris Psykiatri har ett certifierat ledningssystem enligt ISO 14001:2015 Miljöledningssystem och 
ISO 9001:2015 Kvalitetsledningssystem. Externa och interna revisioner, egenkontroller och led-
ningens genomgång säkerställer vårt systematiska arbete. 

Vår vård utgår från processkartor som beskriver centrala aktiviteter för god och säker vård. Inom 
öppenvården har vi strukturerat vårdprocessen utifrån de aktiviteter som årligen ska genomföras 
med våra patienter. Inom slutenvården är vårdprocessen strukturerad utifrån de aktiviteter som ska 
genomföras med våra patienter under ett vårdtillfälle. Genom en strukturerad vårdprocess säker-
ställer vi att våra patienter får god och säker vård där de mest centrala kvalitetsindikatorerna som 
ingår i våra avtal inkluderas i arbetet med varje patient. Att arbeta med kvalitetsindikatorer är också 
ett skydd mot vårdskada. Våra patienter ska få individuellt anpassad information om bedömning, 
diagnos och vilken behandling vi kan erbjuda.

Öppenvårdens processkarta för god och säker vård kallas för ”Året med patienten” och innehåller 
aktiviteter för:

BEDÖMNING OCH DIAGNOSTIK

Alla nya patienter genomgår en strukturerad psykiatrisk bedömning som innehåller en  
diagnostisk intervju och basskattningar.

VÅRDPLAN, INSATSER OCH UPPFÖLJNING

Alla patienter ska ha en aktuell skriftlig vårdplan som beskriver planerade insatser och mål.

INFORMATION TILL NÄRSTÅENDE

Våra patienter uppmuntras att bjuda in sina närstående till vårdplanering och uppföljning. Barn 
som närstående ska särskilt uppmärksammas redan vid första besöket samt vid inskrivning i  
slutenvård där vårt ansvar är att undersöka behov av information och stöd.

”Vårdprocessen Året med patienten ger jämlik vård för våra patienter. Den struk- 
turerade inledande bedömningen som ska genomföras med nya patienter 
bidrar till säker och kvalitativ vård redan från början.”  

Evidens som grund för våra insatser
Vården som bedrivs inom Aleris Psykiatri ska vara evidensbaserad och följa regionala och nationel-
la vårdprogram och riktlinjer. Alla patienter ska få god och säker vård oberoende av t ex härkomst, 
kön, sexuell läggning eller socioekonomisk status.

Evidensläget för psykiatriska diagnoser är fortfarande lågt i vissa avseenden men kan bedömas 
som väl beprövade utifrån klinisk erfarenhet. I de nationella riktlinjerna utfärdade av Socialstyrel-
sen har man använt sig av en internationellt vedertagen metod för evidensutvärdering Grading of 
Recommendations, Assessment, Development and Evaluation (GRADE).

För följande tillstånd har vi tillgängliggjort enklare sammanfattningar för våra medarbetare av 
rekommenderade insatser för de diagnoser som har evidensgraderats enligt GRADE av Social- 
styrelsen vilket innefattar:

DEPRESSION OCH ÅNGEST

SCHIZOFRENI OCH SCHIZOFRENILIKNANDE TILLSTÅND

MISSBRUK OCH BEROENDE
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Resterande diagnoser har rekommendationer av behandlingar som sammantaget visat sig vara 
användbara men där vetenskapligt underlag ännu ej graderats enligt GRADE. Även här har vi 
tillgängliggjort enklare sammanfattningar för våra medarbetare. Detta gäller följande psykiatriska 
tillstånd:

BIPOLÄR SJUKDOM

NEUROPSYKIATRISKA TILLSTÅND (ADHD OCH AUTISMSPEKTRUM)

SUICIDNÄRA PATIENTER

EMOTIONELLT INSTABILT PERSONLIGHETSSYNDROM (EIPS)

Uppföljning av erbjuden vård och behandling – efterlevnad av kunskapsbaserade metoder
Vi följer årligen upp för hela verksamheten hur vår efterlevnad till evidensbaserad behandling ser 
ut för fem nyckeldiagnoser:

DEPRESSIV EPISOD, MEDELSVÅR (ICD-KOD F32.1)

GENERALISERAT ÅNGESTSYNDROM, GAD (ICD-KOD F41.1)

POSTTRAUMATISKT STRESSYNDROM, PTSD (ICD-KOD F43.1)

ADHD (ICD-KOD F90.0B)

PSYKISKA STÖRNINGAR OCH BETEENDESTÖRNINGAR ORSAKADE  
AV CANNABIS, PSYKOTISK STÖRNING (ICD-KOD F125)

Målsättningen är att patienter med dessa diagnoser ska erbjudas evidensbaserad vård/behandling 
enligt vårdprogram och riktlinjer. Vi har förenklat tillgången till vårdprogram och riktlinjer för våra 
medarbetare genom att tillgängliggöra detta som enklare sammanfattningar/översikter för de 
olika psykiatriska tillstånd vi behandlar. 

Vid journalgranskning utifrån stickprov framkommer att > 80% erbjuds rätt behandling i tid, 
enligt vårdprogram och riktlinjer.

Kontinuerlig förbättring
I verksamheten arbetar vi med förbättringar utifrån utfall i verksamhetens mål och nyckeltal men 
också utifrån inkomna synpunkter och klagomål. Incidenter, avvikelser och händelseanalyser är 
också en ingång till det kontinuerliga förbättringsarbetet. I verksamheten gör vi årlig uppföljning 
som innebär analyser av risker och möjligheter. 

Hörnstenarna

Datadriven och digital utveckling
Vi följer upp vår vårdprocess Året med patienten via våra digitala uppföljningsverktyg, där vi kan 
se resultat för varje enhet, avtal och totalt. I uppföljningen kan vi följa processmått som är viktiga i 
kvalitetsuppföljningen. 

Alla enhetschefer har tillgång till systemet och kan därmed i realtid kontinuerligt följa upp sin 
mottagnings resultat för att presentera för sina medarbetare och engagera dem i åtgärds- 
planeringen. 

Övergripande följs kvalitetsindikatorer upp per avtal så att verksamhetschef i tid kan fånga och 
initiera behov av förbättringsarbete. I uppföljningen kan vi också enkelt följa information om våra 
patienter på andra sätt så som t ex vårdåtgärder för våra olika diagnosgrupper, även detta på  
enhetsnivå.

Våra enhetschefer kan med hjälp av våra uppföljningsverktyg även följa produktion på mottag-
ningen, registrering av besök och korrigeringsbehov för att mottagningen ska få rätt ersättning för 
sina insatser.

Inom specialistpsykiatrisk vård har det digifysiska behandlingsutbudet utvidgats i hög grad de 
senaste åren. I dagsläget ger psykiatrin i huvudsak fysisk vård, men den digitala utvecklingen bidrar 
till alltmer flexibla former för vård. Möjligheten till digitala besök används för de patienter som så 
önskar och där god och säker vård kan säkerställas. Det är idag de allmänpsykiatriska mottag-
ningarna som i högre grad bedriver digitala besök, medan psykosmottagningarna i huvudsak har 
fysiska besök. Under 2020 introducerades möjligheten till vård genom videobesök. Under 2020 
genomfördes ca 3,7% videobesök och fram till november 2021 hade ca 10% av besöken genom-
förts som videobesök (ca 18 000 videobesök av 180 000 genomförda besök). 



29

Nya digitaliseringsinitiativ

DIGITAL MOTTAGNING

Målet är att organisera en digital mottagning som kan genomföra bedömning, utredning,  
behandling och uppföljning av patienter från hela landet. 

TAL TILL TEXT

Vi har genomfört en pilotstudie av digital journaldokumentation för vårdpersonal. 

INTERNETBASERAD KBT

Vi avser att införa internetbaserad KBT i våra vårdprocesser och behandlingsutbud som ett steg i 
att öka tillgängligheten. 

DIGITALA VÅRDPROCESSER

Ett långsiktigt initiativ är att införa användning av digitala vårdprocesser. Det skapar ett enhetligt 
och strukturerat arbetssätt och säkrar att personalen genomför alla nödvändiga steg i ett vårdför-
lopp. Den stegvisa metodiken förenklar arbetssättet och möjligheten för patienten att också följa 
sin egen vårdprocess, vilket bidrar till ökad delaktighet.

Hur ser den långsiktiga målbilden ut?
Specialistpsykiatrin kommer alltid ha mottagningsbesök som bas för patientens vård. Det lång- 
siktiga målet är att vi ska erbjuda flexibla vårdformer där patientens preferenser och förutsättningar 
ska kunna avgöra form för besöket. Utöver att digitalisera behandlingsalternativ för patienter är 
digitalisering av arbetssätt som underlättar kommunikation och dokumentation viktigt att vidare-
utveckla.

Våra mål

Kvalitet och service

Medicinsk kvalitet

Typ av  
kvalitetsmål

Indikator Resultat Mål

CROM CGI-S Järva 0,3 >0,2

CGI-S Nordost 0,17 >0,2

PROM EQ-5D VAS Järva 0,41 >0,2

EQ-5D VAS Nordost 0,46 >0,2

PHQ-9 Järva 0,42 >0,2

PHQ-9 Nordost 0,48 >0,2

PREM Andelen patienter som är nöjda med vården 89% >95%

Patient- 
säkerhet

Index medarbetare som skulle vara trygga 
med att en anhörig vårdades på enheten

79
(av 100)

Målsättning 
>85

Tillgänglighet
Vårdåtagande med läkarbesök under  
senaste 12 månaderna

93%  >90%

Tillgänglighet
Andelen patienter som är nöjda med vår 
tillgänglighet

84% >95%

Vi har högt ställda mål avseende patienter som är nöjda med vården hos oss och arbetar kontinu-
erligt för att förbättra vården. 
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Varje patient ska kontinuerligt erbjudas utvärdering av vårdinsatser utifrån vårdplaneringen. Konti-
nuerligt under behandling ska också patientens upplevelse av hur vården fungerar följas upp. Alla 
patienter ska minst en gång per halvår erbjudas möjlighet att anonymt besvara en patientnöjd-
hetsenkät. Vi identifierar utvecklingsområden genom att kontinuerligt följa upp våra patienters 
upplevelse av vården. 

Synpunkter och klagomål
Vi ska uppmuntra våra patienter att lyfta frågor, synpunkter och klagomål med sin behandlare så 
långt det är möjligt så att man direkt kan försöka lösa de frågor eller problem som uppstått. Det 
går också bra att vända sig till enhetschefen om det känns svårt att ta upp frågor med sin behand-
lare. Vi informerar också om möjligheten att vända sig till patientnämnden för stöd att framföra 
sina frågor och synpunkter.

Inkomna frågor, synpunkter och klagomål som rör den enskilda patienten dokumenteras i  
journalen, medan framkomna avvikelser ska dokumenteras och handläggas i vårt avvikelse- 
hanteringssystem IA.

Processmått

Typ av mål Indikator Resultat Kommentar/Mål

Ambassa-
dörer

eNPS -  

Personal- 
omsättning

Personalomsättning
15% 
(jan-nov 2021)

Sjukfrånvaro Total sjukfrånvaro %
7,3% 
(jan-nov 2021)

Kränkande 
särbehandling

Fri från kränkande särbehand-
ling på arbetsplatsen

86%

Processmått Resultat Mål

Vårdplan nya patienter 89% 85%

Vårdåtagande med suicidriskbedömning 93% 100%

Aktuell vårdplan 84% 85%

Medarbetar- och ledarengagemang

Hållbarhet
Miljöarbetet inom Aleris Psykiatri utgår från Aleris Sveriges Hållbarhetspolicy samt riktlinje för Miljö. 
Aleris Psykiatri är certifierade enligt miljöledningssystem ISO14001:2015. Vi samarbetar med leve-
rantörer, kunder och beställare för en hållbar utveckling.

Inom Aleris Sverige görs en övergripande miljöaspektsbedömning som listar de betydande miljö- 
aspekterna, där Aleris Psykiatri följer upp användning av kemikalier, läkemedel, transporter samt 
energiförbrukning och avfall. Den mest betydande miljöaspekten inom Aleris Psykiatri är förskriv-
ning och användning av läkemedel. Miljöhänsyn utgör därför en viktig del i våra vårdprocesser.  
Ansvarsfull förskrivning är en viktig aspekt att ta hänsyn till för att minska utsläpp av miljöbelastande 
läkemedel till våra vattendrag och vattenlevande organismer. Vi följer upp förskrivningen inom 
verksamheten och har målsatt följsamhet till Kloka listan. För att underlätta för förskrivare har vi 
lagt in Kloka listans läkemedel som favorit i läkemedelsmodulen i journalen. Vi ska inte heller köpa 
in mer läkemedel till våra mottagningar än vad som behövs och vi genomför regelbundna hållbar-
hetskontroller av läkemedel för att tydliggöra om vi håller ett onödigt stort lager som inte förbrukas. 
Förstahandsvalet ska alltid vara psykologisk behandling framför läkemedel när riktlinjer och evidens 
så föreskriver samt när den individuella bedömningen stödjer den prioriteringsordningen.
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Utöver läkemedel är även transporter till och från mottagningarna en miljöbelastande faktor och 
här ser vi att digitaliseringen kan bidra till att minska resor dvs ett mer resurseffektivt utnyttjande. 
Patienter behöver inte åka till mottagningen och även medarbetare har möjlighet att bedriva sitt 
arbete från hemmet. Vi ska erbjuda god tillgänglighet och flexibilitet i vårderbjudande för patienten 
utifrån behov.

Hållbarhetsarbetet omfattar att vi

• Värnar om våra patienters önskemål och behov

• Alltid har kvalitet och patientsäkerhet i fokus

• Arbetar för att bibehålla kunskapen hos våra medarbetare om vår vision, våra värderingar  
 och våra mål

• Arbetar för en god arbetsmiljö där vi tar vara på den kompetens som finns hos våra  
 medarbetare genom att ha högt i tak, ge varandra utrymme för reflektion och diskussion,  
 efterfrågar andras synpunkter och där alla medarbetare är delaktiga och tar gemensamt  
 ansvar för förbättringsarbetet genom förslag till förändringar

• Aktivt arbetar med att minska vår miljöpåverkan
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Ryggkirurgi, 
Aleris Sjukvård 
Sverige
Exempel från verksamheten 
med Alerismodellen  
som perspektiv
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Inledning
Aleris Sjukvård AB bedriver specialiserad ortopedi i Umeå, Uppsala, Stockholm, Göteborg, Ängel-
holm och Malmö samt vid en mindre mottagningsverksamhet i Östersund. Samtliga verksamheter 
förutom Umeå bedriver både en offentlig- och privatfinansierad vård medan det i Umeå endast 
återfinns privatfinansierad vård. I dessa verksamheter arbetar ungefär 400 medarbetare och här 
finns uppemot 30 operationssalar, över 60 uppvakningsplatser och 4 vårdavdelningar att tillgå.

Vi blir äldre och äldre och med mer stillasittande och mindre naturlig rörlighet i vardagen så för-
lorar vi vår muskelstyrka vilket i sin tur leder till att smärta och ryggproblem är en av de vanligaste 
orsakerna till sjukskrivning. Sjukskrivningar som, förutom all smärta, också medför stora kostnader 
både för individen och samhället. Det finns också ett klart samband mellan resultat och hur lång 
tid man går sjukskriven; färre kommer tillbaka i arbete efter en lång tids sjukskrivning. Det är därför 
viktigt att få sina problem undersökta så tidigt som möjligt.

Vi är därför mycket stolta över att bidra till minskad smärta och ökat välmående i samhället. Att 
också till detta prestera fina goda medicinska resultat i kvalitetsregistren, och hög patientnöjdhet 
gör oss ännu mera stolta och stärker den fina känslan av att få gå till arbetet varje dag. Vårt arbete 
gör nytta för många. 

Arbetssätt

För vem finns vi till

Individerna
Patienter med ryggproblem har många gånger gått med långvarig smärta och inskränkt rörlighet. 
En del har på grund av långvarig smärta tvingats till isolering och kan inte längre utföra sitt arbete 
eller aktiviteter tillsammans med vänner. Patienten söker efter högre livskvalitet och autonomi. 
”Jag vill bara kunna gå igen” ”Jag vill bara kunna vakna och inte ha ont längre” - är några citat som 
är vanliga bland våra patienter.

Antal operationer inom ryggkirurgi 2019-2021, inom Aleris och för hela Sverige

2019 2020 2021

Järva Halsrygg Ländrygg Halsrygg Ländrygg Halsrygg Ländrygg

Aleris Sjukvård 
Sverige

48 1 090 77 1 181 95 1 166

Riket 1 650 9 900 1 400 8 700 800 5 100

Uppdragsgivare 
Inom ryggkirurgin är nästan 95% av vården offentlig och Regionerna är våra största uppdrags- 
givare. 5% av våra patienter kommer via försäkringsfinansierad vård och endast enstaka patienter 
är helt privatbetalande. I våra relationer med våra uppdragsgivare är det, oavsett vem som finan-
sierar vården, det viktigaste för oss att kunna visa på en hög tillgänglighet, hög medicinsk kvalitet 
samt hög patient- och medarbetarnöjdhet. 

Medarbetarna 
På våra verksamheter arbetar ungefär totalt 400 erfarna medarbetare fördelat på specialistläkare 
inom ortopedi och anestesi, specialiserade fysioterapeuter, fysioterapeuter, biomedicinska analy-
tiker, sjuksköterskor med specialistutbildning inom ortopedi, anestesi och operation, undersköter-
skor, medicinska sekreterare och övrig administrativ personal.
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Det är fantastiskt att se patienter återhämta sig så snabb efter en 
operation tack vare att teamen arbetar tillsammans mot samma 
mål. Ibland har man sett patienter som kommer med liggande 
transport på grund av smärta och lämnar vårdavdelningen rela-
tivt smärtfria och gåendes.

MEDARBETARE BERÄTTAR ATT

Nätverket
Vi har ett utbyggt nätverk med både primärvård och specialistvård i regioner runt om i Sverige.

I nätverket samarbetar vi även inom utbildning och kunskapsutveckling. Vi deltar i utbildning av 
vårdpersonal och vi delar med oss av den kunskap vi bygger i verksamheten, t ex i form av ST-ut-
bildning i samarbete med Region Stockholm. Vi bedriver både egen forskning och är ansvariga för 
Karolinska Institutets utbildning i muskuloskeletala ultraljud. 

Alla Aleris ryggkirurger är medlemmar i Svensk ryggkirurgisk förening och tar där också del av 
den senaste forskningen och vårdprogram.

Standardisering

Processer
Aleris ortopedkirurgiska verksamheter har ett certifierat ledningssystem enligt ISO 14001:2015 
Miljöledningssystem och ISO 9001:2015 Kvalitetsledningssystem. Externa och interna revisioner, 
egenkontroller och ledningens genomgång säkerställer vårt systematiska arbete. All den data och 
information som byggs upp förmedlas också ut till de enskilda medarbetarna genom regelbundna 
arbetsplatsträffar och personalmöten.   

Till grund för vår utveckling och arbete mot en säkrare vård ligger också våra gemensamma 
dokument och rutiner samt avvikelsehantering och rapportering. Detta arbete är en del av vårt 
systematiska ledningsarbete och återfinns inom alla nivåer inom koncernen. 

Arbetet med ryggkirurgiska patienter är komplext och kräver samarbete över professions- 
gränserna. Vi arbetar utefter framtagna nationella vårdprogram och den senaste evidensen inom 
ryggkirurgin genom vårt medicinska råd internt men också genom att delta i Svensk ryggkirurgisk 
förening. I de fall behandlingsstrategin landar i ryggkirurgi följer våra patienter en standardiserad 
process. För att kunna säkerställa en hög kvalitet på vår vård följs också patienterna upp både 
lokalt genom olika enkäter och genom det övergripande nationella kvalitetsregistret SweSpine. 

Kontinuerlig förbättring
För att säkra vår medicinska kvalitet inom Aleris har vi startat upp Medicinska råd för varje subspe-
cialitet. En av subspecialiteterna är ryggkirurgi och här är planen att alla ryggkirurger samlas för att 
ta fram gemensamma vårdprogram, behandlingsstrategier, bevaka den senaste forskningen samt 
dela erfarenheter och säkerställa den kirurgiska kompetensen hos samtliga ryggkirurger. Det med-
icinska rådet ska också ta fram jämförelser inom Aleris och benchmarka mot andra verksamheter. 

Ett konkret exempel är att man under 2019 spridit gemensamma arbetssätt och kortat vårdtiden 
för ryggkirurgiska patienter. Viktigt har varit att arbeta fram effektiva flöden, att alla ger samma 
information och att man har en snabb mobilisering.  Stora hälsovinster och samhällsvinster då 
patienterna snabbt kommer tillbaka till sin vardag och förhoppningsvis en bättre livskvalitet.

Hörnstenarna

Enkel organisation
I januari 2019 startade vi affärsområde Aleris Ortopedi och Operation. Affärsområdet har en  
gemenskap där medarbetarna känner en samhörighet och lär av varandra. 

Tydligt ansvar och mandat
En viktig del inom vårt affärsområde är att ha kliniskt verksamma chefer och ledare som driver 
framåt. Detta då ansvaret och mandatet alltid skall finnas i verksamheten och för att på ett enkelt 
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och effektivt sett leda verksamheten där den är. Ansvaret för kvalitet delas av hela teamet kring 
patienten och vi arbetar utefter ett coachande ledarskap där teamet är viktigare än jaget. Teamet 
arbetar gemensamt för att patienter ska känna sig trygga och delaktiga i sin behandling och för att 
arbetsmiljön skall bli den bästa för alla.

Datadriven och digital utveckling
Verksamheten använder digitala enkäter för att följa upp patientnöjdhet, medarbetarnöjdhet och 
patientsäkerhetskultur. Verksamheten följer kontinuerligt upp sina resultat via kvalitetsregistret 
SweSpine.

Inom ryggkirurgi och specialiserad fysioterapi krävs det att vissa av besöken fortfarande är fysiska, 
men en stor del har också kunnat konverterats om till digitala besök med videouppkoppling. 
Verksamheten har infört en digital plattform som förbättrat tillgänglighet och service, med anled-
ning av att patientuppföljningar visat att patienterna inte var fullt nöjda med möjligheten att kunna 
kontakta verksamheten efter operation. Genom den digitala plattformen kan nu patienterna få 
kontakt med oss i realtid med en svarstid inom 24 timmar. Lösningen har skapat en trygghet hos 
patienterna och antalet telefonsamtal till våra mottagningar har minskat.

Vårt fokus idag ligger på att få till en digital självincheckning. Detta finns idag inom de flesta 
branscher men inom vården har vi svårt att få till lösningen i integrationen med våra journalsystem.
Vi ser också över möjligheten att digitalisera hela vårt fakturaflöde vilket skulle bespara oss mycket 
tid då det mesta idag sker manuellt. Verksamheten har också sedan tidigare digitala hälsoformulär 
som förenklar t ex anestesibedömningen. 
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Våra mål

Medicinsk kvalitet
Verksamheten följer CROM i form av komplikationer och reoperationer. Det totala antalet av 
dessa komplikationer är lågt och varje fall följs löpande upp av verksamheten. PROM-måtten är 
välutvecklade i SweSpine och t ex ryggsmärta, bensmärta, armsmärta och bröstsmärta samlas in 
i kvalitetsregistret. Förutom smärtan i sig mäter vi även hur smärtan påverkar det dagliga livet, via 
ODI (Oswetry disability index) och EQ5D som är patientens livskvalitet och upplevelse gällande 
hälsotillstånd före och efter behandling. Ambitionen avseende både CROM och PROM är att vara 
väsentligt bättre än medel i riket.

Typ av  
kvalitetsmål

Indikator Resultat Riket
Kommentar/ 
Mål

CROM
Registrerade komplikationer 
Andel reoperationer

0,5%
4,8 %

1,3%
4,8%

Uppskattat 
utifrån data i 
SweSpine

PROM
Ländrygg Bensmärta NRS före / 
efter

6,7 / 3,0 6,6 / 3,0

2020 Nacka
Mål: lägre efter 
operation jmf 
med före

PROM EQ5D före / efter operation 0,3 / 0,7 0,4 / 0,6

2020 Nacka. 
Mål: högre efter 
operation jmf 
med före

PROM ODI före / efter 42,6 / 21
42,8 / 
21,6

2020 Nacka
Mål: läge efter 
operation jmf 
med före

PREM
Andelen patienter som är nöjda 
med vården

95-97% Saknas 2021, mål > 95%

Patient- 
säkerhet

Index medarbetare som skulle 
vara trygga med att en anhörig 
vårdades på enheten

91  
(av 100)

Saknas Målsättning >85

Tillgänglighet
Inom vårdgarantin 
Patientnöjdhet med tillgänglighet

- 
-

Mål >95 
Mål >95

1 år efter operation 1 år efter operationInnan operation Innan operation

Bensmärta NRS (2020) Bröst- och halssmärta NRS (2020)

6,4
6,7 6,7 6,6

2,1

3,13,0 3,0

Umeå Nacka RiketÄngelholm Umeå Nacka Riket

5,7

2,2

6,8

3,8

3,0

5,8
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1 år efter operation

1 år efter operation1 år efter operation

1 år efter operationInnan operation

Innan operationInnan operation

Innan operation

Ryggsmärta NRS (2020)

ODI Ländrygg (2020)EQ5D Ländrygg (2020)

Armsmärta NRS (2020)

5,3

39,9

0,3

6,0

42,6

0,3

6,4

41,7

0,3

6,0

42,8

0,3

2,3

12,3

0,7

3,3

21,3

0,7

3,4

21,0

0,7

3,3

21,6

0,7

Umeå

UmeåUmeå

Nacka

NackaNacka

Riket

RiketRiket

Ängelholm

ÄngelholmÄngelholm

Umeå Nacka Riket

5,3

3,0

6,1

3,0
2,9

5,7

Vi använder även gemensamma processindikatorer som mäts brett över hela företaget. En sådan 
indikator är till exempel ”Säker kirurgi” som kontrolleras inför varje operation på hela Aleris. Här 
följer vi WHO:s checklista för säker kirurgi.

Patientnöjdhet mäter vi genom att låta patienten, via dator eller mobil samt pappersenkät svara 
på frågor som handlar om bemötande, delaktighet, vården, behandlingen, tillgängligheten, infor-
mation samt nöjdhet.  Vårt resultat visar att över 94% av våra patienter är nöjda. Många patienter 
skriver också till oss genom olika kanaler och berättar om deras positiva upplevelse. En del förbätt-
ringsförslag inkommer också, som exempel kan det röra sig om informationen som ges efter 
operation.
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Medarbetar- och ledarengagemang

För att kunna producera vård med hög kvalitet krävs engagerade ledare och medarbetare. Ledar-
skapet och medarbetarnöjdheten har en direkt påverkan på vår medicinska kvalitet så det är därför 
viktigt att följa både ledarindex, OSI (Organisatoriskt och socialt arbetsmiljöindex), engagemangs-
index och NPS. 

Att vår arbetsplats skall vara fri från kränkande särbehandling är ett krav och för att underlätta för 
våra medarbetare och för att de skall känna sig trygga så har vi sedan ett par år en visselblåsarfunk-
tion inom Aleris. Där kan medarbetaren anonymt lyfta problem som finns i verksamheten. 

Hållbarhet
Genom att erbjuda en hög medicinsk kvalitet där vi bedriver en säker vård och undviker skador 
minskar vi den onödig resursförbrukningen. Genom att öka antalet digitala vårdbesök och minska 
antalet papperskallelser minimerar vi vår negativa påverkan på miljön. Social hållbarhet ökar  
genom att vi ger vård som ökar hälsan och minskar sjukskrivning. 

Typ av mål Indikator Resultat
Kommentar/Mål/ 
Benchmarking

Ambassa-
dörer

eNPS 
5-13 för 
de olika 
enheterna

Populum

Personalom-
sättning

Personalomsättning 13,9%
Ackumulerat 2021  
(jan-sept)
Källa: Heroma

Sjukfrånvaro Total sjukfrånvaro 6,5%
Ackumulerat 2021  
(jan-okt)
Källa: Heroma

Kränkande 
särbehand-
ling

Fri från kränkande särbehandling 
på arbetsplatsen

90%

Externt hot i form av nar-
kotikapåverkade personer 
som söker skydd. Ingen 
intern kränkande särbe-
handling rapporterad

Ledarskap LSI (Ledarskaps-index) 74%

Arbetsmiljö
OSI (Organisatoriskt och socialt 
Index)

74%

Engagemang EI (Engagemangs-index) 76%
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Gemensamma 
nyckeltal,  
Aleris Group
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Vilka vi är
Aleris-koncernen (Aleris Group) hjälper patienter med hälsa och sjukvårdstjänster samt radiologisk 
diagnostik i Sverige, Norge och Danmark. Räknat utifrån intäkter riktar sig 13% av Aleris verksamhet 
mot patientgrupper med behov av radiologisk diagnostik, men den stora delen av våra tjänster är 
inriktade på patienter med behov av vård och behandling inom hälsa och sjukvård.

Våra arbetssätt
Vi fokuserar på individer som behöver specialistsjukvård och diagnostik. Vi arbetar med både  
planerad verksamhet och med lättakutmottagningar.

Division Andel av Aleris Group Största verksamhetsområden

Norge 16% Ortopedi

Plastikkirurgi

Öron Näsa och Hals

Danmark 17% Ortopedi

Gastro och endoskopi

Plastikkirurgi

Sverige 54% Ortopedi

Geriatrik

Psykiatri

Radiologi 13%

Sett till koncernnivån utgör ortopedi 18% av sjukvårdsintäkterna. De näst största intäkterna i hälsa- 
och sjukvård kommer från psykiatri, geriatrik och plastikkirurgi.

Inom området ortopedi är patienter med behov av höftplastik, patienter med behov av knäplas-
tik och patienter med ryggkirurgiska frågeställningar tre av våra viktigaste grupper.

Aleris arbetar med såväl offentligt finansierad vård som på uppdrag av försäkringsgivare och  
privatbetalande. Sett till totalen är den offentliga vården störst inom Aleris group.

Norge Danmark Sverige Totalt

Antal höftplastiker 287 978 613 1 878

Antal knäplastiker 184 1 090 555 1 829

Antal ryggkirurgiska ingrepp 257 1 020 1 225 2 502
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Inom Aleris finns cirka 4 300 heltidstjänster. Dessa är fördelade på betydligt fler medarbetare. Vi 
är har stor förståelse för att våra medarbetares situationer ser olika ut och erbjuder flexibla anställ-
ningsvillkor.  

Etik och hållbarhet
I hälso- och sjukvården är etiska överväganden en väsentlig del av det dagliga arbetet. I verksam-
heterna lever dialogen kring etik i arbetsplatsträffar och som en del av allt utvecklingsarbete. Lokalt 
finns stöd i affärsområdesledningarna för etikarbetet.  

Verksamhetsstöd för etikarbetet finns också i koncernledningen. Koncernens chefläkare an-
svarar för arbetet med etikfrågor som rör kärnprocesserna att ge vård samt frågor kring kvalitets-
utveckling och forskning. Chefläkare och kvalitetschefer från de olika divisionerna bemannar ett 
nätverk som fungerar som etiskt råd och bereder frågor till koncernledningen och ger stöd till 
verksamheterna i etiska frågor.

Som stöd för verksamheten leds hållbarhetsarbetet av vår kommunikationsdirektör. Tillsam-
mans med nyckelfunktioner inom respektive division bemannas ett hållbarhetsråd som tar fram 
verksamhetsplan och nyckeltal samt följer upp dessa på koncernnivå. Ansvaret för det operativa 
arbetet vilar i respektive division.

Enkel organisation
Aleris är en koncern med fyra divisioner, tre hälso- och sjukvårdsdivisioner och en radiologidivi-
sion. Hälsa och sjukvårdsdivisionerna är organiserade efter land dvs Norge, Sverige och Danmark.

Varje division har en divisionschef som rapporterar till koncernchefen (CEO) och ingår i koncern- 
ledningen. Koncernledningen består utöver divisionscheferna av en ekonomidirektör (CFO), digi-
taliserings- och affärsutvecklingsdirektör (CDO), Chefläkare (CMO) och kommunikationsdirektör.

Division
Antal heltidstjänster  
(FTE, Heltidsekvivalenter)

Norge 330

Danmark 530

Sverige 3 000

Radiologi 500
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Våra mål

Medicinsk kvalitet
Inom medicinsk kvalitet har vi arbetat med att ta fram gemensamma nyckeltal för Aleris. Målet 
är att ytterligare stärka arbetet med utfallsmått för våra patienter så att vi kan följa och utvärdera 
effekten av vårt arbete.

Typ av  
kvalitetsmål

Indikator Resultat
Kommentar/Mål/ 
Benchmarking

Medicinska utfallsmått 
(CROM / PROM)

Andel enheter som 
arbetar med medicin-
ska utfallsmått 

Mål: tydliggöra vilka 
CROM och PROM som 
verksamheterna följer 
under 2022

PREM

Andelen patienter 
som är nöjda med 
vården hos verksam-
heten   

>95% nöjda 
patienter

Mål: >95% av våra patien-
ter ska vara nöjda

Patientsäkerhet

Index medarbeta-
re som skulle vara 
trygga med att en 
anhörig vårdades på 
enheten

NO: 99,1
Rad: 81,0
SE:83,0
(av 100)

Mål: alla enheter mäter 
patientsäkerhetskultur 
enligt SKRs instrument. All 
data är ännu inte på plats

Tillgänglighet
Andelen patienter 
inom tillgänglighets-
mål

>90% 

Ambitionen är att 95% av 
patienterna skall tas om 
hand inom de avtal vi har 
med uppdragsgivarna

Tillgänglighet
Andelen patienter 
som är nöjda med vår 
tillgänglighet %)

>90% 
Mål: mäta nöjdhet med 
tillgänglighet på samtliga 
enheter inom Aleris

Typ av mål Indikator Resultat
Kommentar/Mål/ 
Benchmarking

Ambassa-
dörer

eNPS -10 Mål >20 

Sjukfrånvaro Andelen sjukfrånvaro (%)
6,1% (sept 
20-okt 21)

Mål <5%

Könsdiversi-
tet lednings-
grupp

Fördelning män/kvinnor i  
koncernledning

50/50 50/50

Frihet från 
kränkande 
särbehand-
ling

Fri från kränkande särbehandling 
på arbetsplatsen

90% Mål 100% 

Inkludering

Medarbetarundersökning, lika 
förutsättning oavsett kön, etnisk-
bakgrund, religion, funktionsned-
sättning eller sexuell läggning

89% Mål 100%

Medarbetar- och ledarengagemang



Indikator Enhet
Resultat 
(2020)

Kommentar/Mål/ 
Benchmarking

Utsläpp CO2 (drivmedel för 
driftsbilar)

Ton 626 Mål: följa och rapportera

Energiförbrukning 
Ström och Värme (utilities: 
byggnader och apparatur)

kWh
12 miljo-
ner

Mål: följa och rapportera

Totalt avfall Ton 780 Mål: följa och rapportera

Riskavfall (ex. skärande/stick-
ande, läkemedel, batterier, 
strålning)

Ton (farligt avfall i 
kg per kategori)

186 Mål: följa och rapportera

Ekologisk hållbarhet

Tack för visat intresse!

Aleris huvudkontor
Box 6401

113 82 Stockholm
Besöksadress: Olivecronas väg 7, plan 1

E-post: info@aleris.se 
Telefon: 08-690 55 00

www.aleris.se




