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Aleris

”Alla våra medarbetare uppmuntras att
tänka nytt”
Att patienterna känner förtroende
och tillit är viktigast för personalen
på Aleris.
Text Tina Lindström Carlsson Foto André de Loisted

S

juksköterskorna Ilona Sidlovskaja och
Yvette Caesar på Aleris Obesitas Skåne
tog initiativ till ett forskningsprojekt som
de senare presenterade på Kirurgveckan i Örebro
och Världskongressen i Wien. Det vittnar om en
organisation med engagemang och nytänkande.

Ilona Sidlovskaja
Titel: Sjuksköterska.
Utbildning: Sjuksköterska,
Vilnius medicinska högskola
i Litauen, examen 1994. Sjuksköterska svensk legitimation,
Lunds universitet, 2002.

Yvette Caesar
Titel: Operations- och narkossjuksköterska.
Utbildning: Sjuksköterska,
Kristianstads högskola, examen
1998. Anestesisjuksköterska,
Lunds universitet, examen 2004.
Operationssjuksköterska, Lunds
universitet, examen 2007.

Vad gör Aleris till en spännande arbetsgivare?
Yvette: – Det känns verkligen att vi är en del av
Aleris och vi har korta beslutsvägar vilket uppmuntrar till utveckling av vårt arbete till det bättre.
Ilona: – Vi, och det här gäller alla yrkeskategorier, uppmuntras att tänka nytt, och det bidrar
till att vi känner ett starkt engagemang.
Kan ni ge ett exempel?
Yvette: – Vi vill förbättra och göra vården så bra
som möjligt för våra patienter. Nytänkande och
innovation krävs för att klara framtida utmaningar och vi är många på Aleris som forskar
med hjälp av medel från Aleris forsknings- och
utvecklingsfond. Vår studie handlade om hur två
olika buktryck vid överviktsoperation påverkade
ALERIS

Aleris är ett av Skandinaviens ledande privata vård- och
omsorgsföretag. Verksamheten har stor bredd och omfattar
exempelvis specialistvård, primärvård, äldreomsorg, hemtjänst och psykisk omsorg för vuxna.
Antal medarbetare: Närmare 10 000 medarbetare fördelat

patientens postoperativa välmående. Studien
presenterades av oss vid Världskongressen IFSO
i Wien och den svenska Kirurgveckan i Örebro.
Studien, som visade på en bättre åtkomst för
kirurgen med högre buktryck under operationen
utan någon påvisbar negativ påverkan för patienten, fick ett mycket bra mottagande.
Vad är ni riktigt bra på i er organisation?
Ilona: – Vi är måna om patienternas förtroende
och tillit och att de känner sig trygga med oss. Våra
patienter kan ringa en kirurg och få råd dygnet runt.
Vi hade en patient som var förtidspensionär på
grund av sin svårbehandlade diabetes. Ett år efter
överviktsoperationen har han gått ner i vikt och han
behöver inte ens ta någon diabetesmedicin. Han
ville börja jobba igen och så blev det också.
Yvette: – Det känns fantastiskt. Vi möter patienterna med respekt och får väldigt positiv feedback. Att vi lyckas ser vi även på att Aleris ligger
i topp i patientmätningar och i SoReg som är ett
kvalitetsregister för överviktsoperationer.
Vilka planer finns det för den närmaste tiden?
Ilona: – Aleris Obesitas Skåne har nyligen
öppnat en klinik i Malmö med fokus på överviktskirurgi. Vi använder samma team som på
kliniken i Kristianstad. I Malmö tar vi emot
patienter som väljer att söka privatvård.
på 450 verksamheter i Sverige, Norge och Danmark.
Karriärmöjligheter: Som sjuksköterska erbjuder Aleris
arbets- och utvecklingsmöjligheter både inom sjukvård
och omsorg.
LinkedIn: linkedin.com/company/aleris-ab
Läs mer: aleris.se/jobb

Företagsnamn

”Citatrubrik på max 60 tecken rubbe
rubbe rubbe rubbe rubbe rubbe”
Ingress max 200 tecken kae exces
eserferro omnimust, eum eos exeris
vitiusam, ut est, omnisqui ut aut ide.
Text Namn Efternamn Foto Namn Efternamn

B

rödtext minst 2 000 tecken och max
jklknj tecken apeditinctur aciisit provita
tiorum hillabor maximet autem nost, est
quiandus et faccaboriti dolorro exceatis dolorem quodic te vent fugiani endaerum re enimill
enderenditia sum a imo cus, sintione et repelit
exceped que cumque nobit re cus as a dolenis et,
omnissitis verions ectorum ipidi omnimperum et
laut offictiis restecesci offictecte inti con commostia sam arci doluptas eatincid ex ex erion por.
Fråga lorem ipsum?
– Ectus. Ne ommoluptam que odiaepe volorehent. Nus vene et dollatam, quis volupta cor
sequam que illorerorro tem. Nequia pa con pe
acid quatur re volorio sandant voloresti voluptae.
Em quate vellaccatem nosse vellam alitiunt
hicaborro iliquo quo volorento expelle ssimporerum adit, et omnisquist omni rem fugitibus
dit ommosan ducillautem fugitenturia tem.
Nequia pa con pe acid quatur re volorio sandant
voloresti voluptae. Em quate vellaccatem nosse
vellam alitiunt hicaborro.
FÖRETAGSNAMN

Catus se non cuptae labo. Tem ratur, sam, voluptaquid
escias venime dolorercita quas con pro voluptatur?
Modictae perum evel inistiam dolor se exped magnim
harunt, to volorpor audant earchilit aut eaqui bearciis
nullatur, qui corrovi delecae caerioreius re comnihita.

Fråga lorem ipsum?
– Ectus. Ne ommoluptam que odiaepe volorehent. Nus vene et dollatam, quis volupta cor sequam que illorerorro tem. Nequia pa con pe acid
quatur re volorio sandant voloresti voluptae. Em
quate vellaccatem nosse vellam alitiunt hicaborro
iliquo quo volorento expelle ssimporerum adit,
et omnisquist omni rem fugitibus dit ommosan
ducillautem fugitenturia cum rendandunt rem aut
anihill uptatur solupta consequat quia quunturem
rero maximil eossitas molo blantio.
Ectus. Ne ommoluptam que odiaepe volorehent. Nus vene et dollatam, quis volupta cor
sequam que illorerorro voluptae. Em quate
vellaccatem nosse vellam alitiunt hicaborro
iliquo quo volorento expelle ssimporerum adit,
et omnisquist.
Fråga lorem ipsum?
– Ectus. Ne ommoluptam que odiaepe volorehent. Nus vene et dollatam, quis volupta cor
sequam que illorerorro temem. Nequia pa con
pe acid quatur re volorio sandant voloresti lorem
ipspa con pe acid quatur re volorio sandant
voloresti voluptae. Em quate vellaccatem nosse
vellam hicaborro iliquo quo volorento expelle
ssimporerum adit, et omni. Andaero blacerro
volum qui voluptis amus aut rerunt dolupti in.
Antal medarbetare: Quiae praeris ad qui tem as.
Medarbetarnas bakgrund: Quiae praeris ad qui.
Vägar in: Les consenducid ex et vellori bearum quas.
Rekrytering: Quiae praeris ad qui tem as eosam.
Facebook: Les consenducid ex et vellori bearum.
Läs mer: Les consenducid ex et vellori bearum quas.

Förnamn Efternamn
Titel: Ullo beat laborehent min
nobissit est.
Utbildning: Ullo beat laborehent min nobissit est qui quis
quate etur.
Kuriosafråga: Ullo beat
laborehent min nobissit est
qui quis quate etur? Quidi odi
dolenih ictions equundipsa
vidunt et que eos maximinctia
verchil lorerum.
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