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Bra kvalitetsarbete inom sjukvården kräver att en 
mängd förutsättningar är uppfyllda. Några av dessa 
är en stabil och professionell organisation som driver 
kvalitetsarbetet, där ledarna uppmärksammar och 
åtgärdar signaler på problem och ser nya utveck-
lingsmöjligheter. Detta är avgörande faktorer,  
men de är inte tillräckliga.

I slutänden skapas upplevelsen av kvalitet i mötet 
mellan våra medarbetare och alla de patienter som 
de möter. Blir jag som patient bemött på ett bra sätt? 
Får jag den information som behövs för att kunna 
komma tillbaka efter en operation? Att svara ja på 
dessa frågor kan tyckas vara en självklarhet. Svensk 
sjukvård har dock tyvärr en tradition av att inte se 
patienten som den viktiga medspelare hen är. 

Min bild är att patientens upplevelser och kunska-
per nu uppvärderas. Så vad gör vi inom Aleris för att 
ta vara på patienternas kunskaper och erfarenheter? 
Förutom en mängd mätningar så skulle jag vilja lyfta 
fram – OPEN, värderingarna som styr allt arbete i 
Aleris. OPEN står för omtänksamma, professionella, 
engagerade och nytänkande. För att ytterligare tydlig-
göra vad de betyder i praktiken har Aleris under 2015 
bedrivit ett arbete kring OPEN. Jag är övertygad om 
att detta kommer att bidra till ökad kvalitet för våra 
patienter. För i sjukvården är det i mötet mellan  
människor som kvalitet uppstår.

I skriften du har framför dig kan du läsa mer om 
arbetet med kvalitet, miljö och patientsäkerhet som 
bedrivs inom Aleris Specialistvård Motala. Jag skulle 
här vilja lyfta fram verksamhetens engagerade och 
systematiska kvalitetsarbete med regelbunden upp-
följning varje månad av patienttillfredsställelse. Jag vill 
också lyfta fram arbetet att nå ännu bättre patientsäk-
erhet, exempelvis genom validering av uppföljnings-
system och samverkan mellan vårdgivare.

Trevlig läsning!

Karin Kaloczy,  
Chef Aleris Division Sjukvård
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Förstahandsvalet inom  
vård och omsorg

En ledande kvalitetsaktör i Skandinavien 

Aleris

Aleris värdegrund är gemensam för hela Aleris.   
Den bygger på våra fyra värdeord:

Aleris är ett av Skandinaviens ledande vård-  
och omsorgsföretag. Företaget grundades 2005  
och har sedan 2010 en långsiktig och samhälls-
engagerad ägare i Investor. 

Aleris bedriver verksamhet inom specialistvård, 
primärvård, diagnostik, äldreomsorg, hemtjänst 
samt stöd och boende för unga och psykisk om-
sorg för vuxna. Denna bredd innebär att Aleris  
har unika förutsättningar att bygga vårdkedjor.

Våra cirka 10 000 medarbetare arbetar vid  
ungefär 350 enheter i Sverige, Norge och 

Danmark. I Sverige är Aleris organiserat i en 
sjukvårds- och en omsorgsdivision.

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, profes-
sionalism, engagemang och nytänkande.

Healthcare
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Kvalitetspolicy

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 patientsäkerhets- 
arbete 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

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

•	  ta miljöhänsyn i handlingar och beslut  
så att den negativa 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 
 

Vår kvalitetspolicy utgår från våra värderingar (OPEN – omtänksamma, professionella, 
engagerade och nytänkande) och bygger på att vi arbetar med ständiga förbättringar 
och gör Aleris Sjukvård till det självklara förstahandsvalet.
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1 I den fortsatta framställningen omfattas även laboratorieverksamheten i begreppet Sjukvårdsverksamhet eller Sjukvårdsverksamheter.

Inom Aleris arbetar vi ständigt med att erbjuda våra patienter och 
uppdragsgivare en högkvalitativ och säker vård som ges med hän-
syn till miljön. Vi strävar hela tiden efter att ytterligare förbättra och 
utveckla vår verksamhet genom planering, uppföljning och åtgärder.

Kvalitetsarbetet inom  
Division Sjukvård

Majoriteten av Aleris sjukvårdsverksamheter är 

kvalitetscertifierade enligt ISO 9001 medan våra 

laboratorieverksamheter1 är kvalitetsackrediterade 

enligt ISO/IEC 15189:2007. De verksamheter som 

ännu inte certifierats arbetar efter en plan för att 

uppnå certifiering. Aleris rapporterar till de natio-

nella kvalitetsregistren och vi jämför resultaten 

med dem som redovisas av övriga vårdgivare. 

Grunderna i kvalitetsarbetet uttrycks i kvalitets- 

policyn och divisionens kvalitetsmål. Några mått 

är divisionsgemensamma de följs månadsvis 

som nyckeltal. Utifrån divisionens policy och 

mål arbetar sedan respektive affärsområde fram 

verksamhetsspecifika och relevanta mål som följs 

upp månads-, kvartals- eller årsvis. En del affärs-

områden har långsiktiga mål medan andra har 

kortare som justeras årligen.

14001:2004 

Aleris Miljöledningssystem 
 

ISO
9001:2008

Aleris Kvalitetsledningssystem

SS-EN  

ISO

Aleris Arbetsmiljöledningssystem

18001:2007

 

OHSAS

15189:2007 

MåNADSVIS AVVIKELSESTATISTIK
PATIENTSäKERHETSKULTURMäTNINg
PATIENTSäKERHETSROND

FORTlöPAnDe 
PATIenTSäKeRheTSARBeTe

ISO/IEC

Våra laboratorieverksamheter  
är kvalitetsackrediterade enligt
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Vi arbetar ständigt med att erbjuda 
en högkvalitativ och säker vård 
som ger hänsyn till miljön 
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Aleris ska erbjuda en säker och kvalitativ vård 
så att vi för både patienter och landsting blir 
det naturliga förstahandsvalet
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Patientnöjdhet
Inom Aleris följer vi patientnöjdheten på våra sjukvårdsverksamheter 

genom HappyOrNot (HoN). Detta innebär att det står en elektronisk 

HoN-enhet på samtliga Aleris sjukvårdsenheter. På dessa enheter får  

patienterna frågan ”Kommer du att rekommendera Aleris verksamhet  

XX till andra?”. De fyra svarsalternativen sträcker sig från ”instämmer helt” 

till ”instämmer inte alls”. 

Resultatet redovisas i Net Promoter Score (NPS) och respektive verksam-

hetschef kan följa sitt resultat timme för timme, dag för dag, vecka för 

vecka osv. Detta möjliggör kontinuerlig uppföljning under året och ger 

förutsättningar för direkta åtgärder i syfte att förbättra patientnöjdheten. 

Inför 2015 sattes ett gemensamt mål inom Aleris om att samtliga 

verksamheter skulle uppnå en genomsnittlig NPS på 70. Det nåddes av 

nästan alla verksamhetsområden. Endast primärvården nådde inte hela 

vägen fram. Fysiologlab, Rehab och Röntgen har legat genomgående 

högt över måltalet liksom flertalet specialistvårdsverksamheter.
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 uppdatera HoN grafen på sid 29 med värdena (jan 76, feb 76, mars 76, apr 77, maj 77, jun 77, jul 77, aug 77, sept 78, 

okt 77, nov 78, dec 78) målvärdet är detsamma som året innan.

NPS 
70

Aleris mål

NPS 
77

Uppnått mål 

Utvecklingen av HoN mätt i NPS under 2015 för de svenska sjukvårdsverksamheterna.
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Avvikelsehantering
Avvikelsehantering är en grundläggande del i det systematiska förbättringsarbetet. Därför följer  

Aleris varje månad upp detta nyckeltal. Förmågan att ta hand om och åtgärda sina avvikelser  

mäts och redovisas som andelen avslutade avvikelser.

Andel avslutade avvikelser under 2015 för de  
svenska sjukvårdsverksamheterna 

Avvikelser av allvarligare eller mer övergripande  

natur tas upp på månatliga möten där kvalitets- 

ansvarig och alla enhetschefer, verksamhetschefer, 

avvikelsesamordnare och verksamhetsutvecklare 

deltar. Där görs en analys och bedömning om vilka 

åtgärder som ska vidtas. Detta är ett led i Aleris 

kvalitetssäkring av kvalitet och patientsäkerhet.

Mätningar, uppföljningar och klassning av alla av-

vikelsetyper, däribland patientrelaterade avvikelser, 

sker regelbundet via statistik från avvikelsehan-

teringssystemen. Alla avvikelser som klassas som 

betydande eller katastrofala eller där det finns stor 

sannolikhet för upprepning, följs upp med åtgärder 

som syftar till förbättring.

AvvIKelSe 
KlAgOMål

genom att systematiskt ta hand om våra avvikelser 
och klagomål kan vi sträva efter ständig förbättring

AvvIKelSeSySTeM åTgäRD Och 
FöRBäTTRIng

Aleris avvikelsehantering
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Vi arbetar ständigt 
med att erbjuda en 
högkvalitativ och  
säker vård som ger 
hänsyn till miljön. 

Vi strävar hela tiden 
efter att ytterligare 
förbättra och utveckla 
vår verksamhet genom 
planering, åtgärder 
och uppföljning.
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Anmälningsärenden 

Utgångspunkten är att vårdskador eller risk för 

vårdskador inte ska förekomma i Aleris sjukvårdsverk-

samheter. 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 vård-

skada eller en risk för vårdskada som ligger bakom 

anmälan. Även patienter eller närstående kan anmäla 

vården. Detta sker antingen till patientnämnden 

eller till IVO. Om IVO bedömer ett ärende som 

rapporterats dit som allvarligt ska vårdgivaren 

göra en lex Maria-anmälan om så inte redan gjorts. 

Lex Maria  
Att noggrant utreda det inträffade och ta fram 

åtgärder för att förhindra liknande händelser är en 

självklar del av patientsäkerhets- och kvalitetsar-

betet. Samtliga lex Maria-anmälningar granskas 

och godkänns av chefläkaren inom Aleris sjukvård. 

Anmälningarna följs dessutom upp kontinuerligt 

och rapporteras månadsvis till ledningen för Aleris. 

En lex Maria-anmälan avslutas först när IVO anser 

att planerade åtgärder är tillräckliga. Under 2015 

anmäldes sammanlagt 19 händelser inom Aleris 

sjukvårdsverksamheter till IVO enligt lex Maria.
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Komplikationsregistrering

Inom Aleris finns ett gemensamt system för att registrera, 
rapportera och följa upp komplikationer till följd av kirur-
giska ingrepp. Därigenom kompletteras rapporteringen till de 
nationella kvalitetsregistren med en företagsintern, fördjupad 
uppföljning av Aleris kirurgiska verksamheter i Sverige, Norge 
och Danmark.  
 
Syftet med detta är att kontinuerligt förbättra vården. Utöver 
koncernens gemensamma system är divisionen med i det 
nationella ”Infektionsverktyget” och deltar i det nationella 
arbetet med markörbaserad journalgranskning i syfte att 
identifiera vårdskador. Vi deltar också i de nationella punkt-
prevalensmätningarna för trycksår, vårdrelaterade infektioner 
och basala hygienrutiner och klädregler.

INTERN FöRDJUPAD 
UPPFöLJNINg

RAPPORTERINgS- 
RUTINER

Komplikationsregistrering

FöRBäTTRA VåRDEN

Patientsäkerhetskultur

För oss på Aleris är det viktigt att skydda våra patienter från att skadas  
när de får vård hos oss. 

Även om vi bedriver en säker vård kan vi bli bättre. För att få underlag till patientsäkerhetsarbetet deltar 

verksamheterna i de patientsäkerhetskulturmätningar som görs i landstingen. Ett antal av våra verksam-

heter har dock inte den möjligheten. Därför genomfördes en patientsäkerhetskulturmätning för hela  

divisionen, med avsikt att vartannat år upprepa mätningen. Resultatet visar att verksamheterna har en  

hög sammantagen säkerhetsmedvetenhet där vi är bra på att informera och stötta våra patienter och vår 

personal vid negativa händelser. Vi har en hög självskattad patientsäkerhetsnivå och det arbete närmaste 

chef (eller de närmaste cheferna) bedriver för patientsäkerheten anses mycket tillfredsställande. 

Med resultatet, som generellt är bättre än rikets, har vi nu ett underlag  
för det fortsatta arbetet med att bli ännu säkrare som vårdgivare. 
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Den senaste rapporten baseras på resultaten från 2013 och 2014 års  

patientinsatser. Nytt är att primärvårdens resultat, som tidigare redovisats 

separat, finns med i rapporten. Nytt är också att tillgänglighet  

(uppfyllande av vårdgarantin) och patientupplevd kvalitet finns med. 

Av de 48 register som Aleris rapporterar till finns 14 med i Öppna jämförel-

ser. Samtliga specialistvårds- och primärvårdsenheter inom Aleris finns med, 

undantaget psykiatrin (Lund). Generellt ligger Aleris verksamheter bra till. 

Knappt tre fjärdedelar (72,9 procent) av indikatorerna för specialistvården når 

över riksgenomsnittet medan motsvarande siffra för primärvården är drygt 

hälften (57,0 procent). Jämförelser över tid är svåra att göra då ett antal 

indikatorer ersatts, utgått eller lagts till, men trenden är positiv 

för Aleris verksamheter. I fjol låg 56 av de 91 indikatorerna över 

riksgenomsnittet och i år har andelen ökat. Glädjande är att  

ortopediverksamheten i Bollnäs har utvecklats positivt och  

att den negativa trenden för kvinnosjukvården har vänt. 

Därutöver har ortopedin och ögonverksamheten fortsatt 

starka resultat, liksom medicin i Bollnäs.   

 

Detaljerade resultat ses i rapporten “Öppna 
jämförelser” som kan laddas ned på aleris.se.

Trenden är positiv 
för Aleris verksamheter

öppna jämförelser 

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)  
redovisar årligen ett urval av resultat från de  
nationella kvalitetsregistren i ”Öppna jämförelser”. 
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72,9
(2015)

%

Aleris specialist- 
vårdsverksam-
heter når över 
riksgenomsnittet

Öppna  
jämförelser

Aleris primärvård har 

av indikatorerna  
över riksgenomsitt 

57,0%
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Aleris sjukvårdsdivision finns representerad i stora delar  
av Sverige. Teres Läkarhuset Norr, är vår nordligaste enhet, 
medan Aleris Specialistvård Ögon i Ystad är den enhet  
som ligger längst söderut.

Division Sjukvård 
Högklassig sjukvård från Umeå i norr 
till Ystad i söder
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Specialistvård med stor bredd
Aleris Specialistvård omfattar 19 enheter med vårdutbud inom ett stort antal medicinska specialiteter,

som ortopedi, gynekologi, öron-näsa-hals och ögon. Verksamheten omfattar såväl mottagning  
som öppen- och slutenvård. Aleris enheter inom specialistvården är i många fall ledande inom sina 
respektive områden och rankas högt i medicinska kvalitetsregister. 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,  
distriktssköterskemottagning, psykosocial verksamhet, astma/KOL-mottagning samt förebyggande 
vård. Aleris primärvård arbetar i samverkan med specialistsjukvården. Vårdcentralerna utmärker sig 
med innovativa arbetssätt, bra service och en god tillgänglighet. Aleris Primärvård omfattar totalt  
16 enheter i Uppsala, Stockholm och Norrköping.

Primärvårdsrehab med starkt patientfokus
Aleris primärvårdsrehab består av tio enheter belägna i Stockholmsområdet. Vid dessa erbjuds  
rehabilitering inom ramen för Vårdval Stockholm. Vårdutbudet är brett och omfattar bland  
annat arbetsterapi, dietetik, kiropraktik, logopedi, neurologisk rehabilitering och sjukgymnastik.  
Rehabvården bedrivs både som öppenvård och i patientens hem. 

Landsomfattande diagnostik i toppklass
Aleris Diagnostik omfattar radiologi, laboratoriemedicin och klinisk fysiologi. Inom Aleris Röntgen 
finns 17 enheter och här utför vi bland annat bentäthetsmätning, datortomografi, konventionell  
röntgen och magnetkameraundersökningar. Aleris Medilabs verksamhet är landsomfattande och  
innefattar provbunden laboratoriemedicinsk service inom klinisk kemi, immunologi och allergi,  
mikrobiologi, patologi och cytologi. Aleris Fysiologlab har fyra enheter i Stockholmsområdet. 

Verksamheten omfattar bland annat utredning, diagnostisk och behandling av hjärt-, kärl-,  
lung-, allergi- och sömnrelaterade sjukdomar.

Aleris Specialistvård Motala AB 
Aleris Specialistvård Motala bedriver specialistsjukvård vid lasarettet i Motala. Verksamheten sker  
i huvudsak på uppdrag av och i nära samverkan med Region Östergötland. Uppdraget innefattar  
att tillhandahålla hälso- och sjukvård med tillhörande anestesi- och operationsverksamhet inom  
ortopedi och kirurgi. Samverkansparter inom regionen är framför allt Närsjukvården i Väster,  
Barn och kvinnocentrum samt Centrum för kirurgi, ortopedi och cancervård.

Målgrupp för vården inom grundavtalet är varierande beroende på verksamhet, specialitet, och  
de rutiner som gällde vid avtalets start 2009. Ett geografiskt områdesansvar för boende i västra 
Östergötland gäller dock för stora delar av uppdraget.
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Mål och strategier 2015
Våra mätbara kvalitetsmål är; hög medicinsk kvalitet,  
god patientsäkerhet och nöjda patienter. Ytterligare  
ett kvalitetsmål är att vara en god och effektiv  
samarbetspartner. 

För att nå den  
långsiktiga strategin krävs 
ett gott medarbetarklimat, 
ett gott bemötande mot 
våra kunder och en god 

patientsäkerhet

Patientsäkerhetsmål Strategi Ansvarig Uppföljning

100% följsamhet till  
hygienregler

Minska antalet  
vårdrelaterade  
infektioner och andra 
postoperativa  
komplikationer

Enhetschef/
Verksamhetschef
Medicinskt lednings-
ansvarig och  
verksamhetschefer

Hygienobservationer

Komplikationsregistrering

Mindre än 0,7 %  
allvarliga postoperativa 
komplikationer

Minskat antal  
allvarliga avikelser

Medicinskt  
ledningsansvarig och 
verksamhetschefer

Synergi  
(avvikelsehanteringsystem)
MJG (Markörbaserad journal-
granskning)
Region Östergötlands diarie

Tabell 1. Patientsäkerhetsmål för 2015
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Kvalitetsmål Strategi Ansvarig Uppföljning

Andel medicinska resultat 
i nivå med/över nationella 
värden – 100 % i nivå  
med riket

Medicinsk kvalité  
i nivå med riket

Medicinskt  
ledningsansvarig och 
verksamhetschef

Öppna jämförelser
Medicinska  
kvalitetsregister 

Antal avslutade 
förbättringsarbeten

Kontinuerlig verksam-
hetsutveckling

Verksamhetschefer Sammanställning av  
förbättringsarbeten på  
gemensam mapp

Uppdaterade processer  
på samtliga enheter

Kartlagda och doku-
menterade processer 
och rutiner enligt  
ISO-standard

Verksamhets- 
utvecklare

Dokumentation 
på gemensam mapp

Ökat deltagande i egen  
eller annans forskning

Omvärdsbevakning 
och forskning

Medicinskt lednings-
ansvarig och  
verksamhetschefer

Statistik från  
forskningssköterska

Andel patienter som  
upplever gott helhets- 
intryck vid vårdkontakt
Andel besökare som kan 
rekommendera Aleris

Nöjda patienter

Kundfokus i alla 
möten

Enhetschef/
Verksamhetschef
Medicinskt 
ledningsansvarig 

Patientenkät

Happy or not

Andel patienter som har  
en bokad tid

Delaktiga patienter Verksamhetschefer Statistik

Dialogmöte med remitt-
enter och försäkringsbolag

Samarbete och dialog Verksamhets- 
utvecklare

Statistik

Delta på samverkansmöten 
med Region Östergötland

Samarbete och  
uppföljning

VD Protokoll

Andel nöjda studenter Nöjda studerande 
och AT-läkare

Enhetschefer 
Verksamhetschefer
Studentansvariga

Studerandenekät

Telefontillgänglighet > 95 %
Faktisk väntetid till besök  
> 83 % inom 60 dagar
Faktisk väntetid till behand-
ling > 76 % inom 60 dagar

Hälso- och sjukvård 
som är tillgänglig när 
den behövs 

Enhetschefer 
Verksamhetschefer

TeleQ
Väntetidsuppföljning

Tabell 2. 2015-års kvalitetsmål, strategier och uppföljningsmodell
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genomgående 
hög medvetenhet 
inom kvalitet och 
patientsäkerhet

Aleris Specialistvård Motala bedriver ett systematiskt 
kvalitets-, miljö- och patientsäkerhetsarbete.  
Uppföljningar av verksamheten genomförs kontinuerligt  
och resultaten redovisas för alla anställda.

•  VD har det övergripande ansvaret för kvalitets-  
och patientsäkerhet i Aleris Specialistvård Motala.

•  Säkerhetsarbetet följer verksamhetsansvaret  
och verksamhetschef ansvarar för säkerheten  
och patientsäkerhetsarbetet på det egna  
verksamhetsområdet.

•  Varje medarbetare ska följa fastställda riktlinjer 
och anvisningar samt rapportera risker och  
avvikelser.

•  Verksamhetsutvecklare ansvarar för uppföljning 
och samordning av kvalitets- och patientsäker-
hetsarbetet.

Ansvarsfördelning
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I tabellen nedan beskrivs hur de olika aktörerna i organisationen för kvalitets- och patientsäkerhet 
arbetar samt med vilken frekvens deras insatser sker och hur dessa redovisas.

Struktur Frekvens Redovisning

Ledningens genomgång 1 gång per år Mötesprotokoll

Interna revisioner Årligen på samtliga enheter Revisionsrapporter

Externa revisioner Årligen Rapport

Patientsäkerhetsdialog Vartannat år Rapport 

Hygienronder med 
hygiensjuksköterska

1 gång vartannat år Rapport

Månadens kvalitetsrapport 12 gånger per år Rapport av månadens utfall  
inom patientsäkerhet och kvalitet

Central avvikelsegrupp 10 gånger per år Mötesprotokoll

Miljöråd 4 gånger per år Mötesprotokoll

Stab
(HR, EKONOMI, KVALITET OCH IT)

Kerstin Davidsson
VD

Organisation och struktur av  
kvalitets- och patientsäkerhetsarbetet

Kerstin Davidsson 
Verksamhetschef

håkan ledin 
Verksamhetschef

läkare

lena Frändberg
Enhetschef

Anestesi & Postop

Susanne Wallon
Enhetschef

Operation & Sterilenhet

läkare

hanna Brodén Andersson
Enhetschef

Mottagningsenhet

liselott Berggren edlund
Enhetchef

Vårdenhet/dagkirurgi



Hur kvalitets- och  
patientsäkerhets- 
arbetet har bedrivits

Tabell 3. Vidtagna åtgärder för att nå 2015 års patientsäkerhetsmål

I Aleris Specialistvård Motala har kvalitets- och patientsäkerhetsarbetet  
under 2015 bedrivits enligt samma principer som tidigare år. Arbetet är 
helt integrerat i de olika verksamheternas arbetsmodeller. Det innebär att 
kvalitets-, miljö- och patientsäkerhetsfrågor är stående punkter på mötes 
agendor. Resultat och utvärdering av olika aktuella områden sker parallellt 
med klinisk verksamhet.

För att nå 2015 års kvalitets- och patientsäkerhetsmål har ett antal aktiviteter gjorts,  
se tabell 3 och 4. Handlingsplaner för dessa aktiviteter har upprättats och genomförts. 
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Patientsäkerhetsmål Aktiviteter

100% följsamhet till 
hygienregler

Mindre än 0,7 %  
allvarliga postoperativa  
komplikationer

Hygienkörkort genomfört på samtliga enheter

Införande av infektionsverktyget våren 2015
Tobaksfrihet inför operation
Genomgång av riskfaktorer inför operation
Genomgång av djupa infektioner 

Minskat antal anmälningar  
till IVO. 
Inga undvikbara vårdskador

Besök av Regionens chefläkare och chefsjuksköterska på samtliga enheter.
Deltagande i IVO-dagar

85 % avslutade avvikelser  
inom 90 dagar.

Central avvikelsegrupp som har tätare möten.
Snabbare process kring avvikelsearbetet.



Kvalitetsmål Aktiviteter

Andel medicinska resultat i nivå 
med/över nationella värden  
– 100% i nivå med riket

Förbättrat flöde för höftfrakturpatienter tillsammans med  
Medicinska specialistkliniken.
Ett års uppföljning av knä- och höftproteser
Granskning av djupa infektioner
Granskning av komplikationer efter obesitaskirurgi samt  
förändring av operationsteknik.
Sammanställning av resultat efter genomförda bukplastiker.

10 avslutade  
förbättringsarbeten

Systematiskt förbättringsarbete

Uppdaterade processer på 
samtliga enheter

Samtliga processer genomgångna och uppdaterade

Ökat deltagande i egen eller  
annans forskning

Deltagande under 2015 i fyra forskningsprojekt. Under hösten har även en 
stor studie, Zoledronatstudien, planerats som startar 2016.

Andel patienter som  
upplever gott helhets- 
intryck vid vårdkontakt.

Andel besökare som kan  
rekommendera Aleris.

Enkäter och fokusgruppsintervjuer  
genomförda enligt planering.

Andel patienter som har en 
bokad tid

Planering av operationstid vid mottagningsbesök i samverkan med patienten

Dialogmöte med remittenter 
och försäkringsbolag

Besök på remitterande kliniker

Delta på samverkansmöten 
med Region Östergötland

Deltagit i avtalsbundna och egeninitierade samverkansmöten.

Andel nöjda studenter Deltagit i handledarutbildningar.
Påbörjat förbättringsarbete gällande klinisk placering för  
läkarstudenter och AT-läkare.

Telefontillgänglighet > 95% Anpassad bemanning efter antalet inkommande telefonsamtal

Faktisk väntetid till besök  
> 83 % inom 60 dagar

Kontroll av faktisk väntetid 2 ggr/månad 
Kvällsmottagning vid behov

Faktisk väntetid till behandling  
> 76 % inom 60 dagar

Kontroll av faktisk väntetid 2 ggr/månad
Kvällsmottagning vid behov

Tabell 4. Vidtagna åtgärder för att nå 2015 års kvalitetsmål
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Uppföljning genom egenkontroll
För att kunna följa upp verksamheten med ständiga förbättringar som 
mål har vi tillämpat egenkontroll. Det innebär en kontinuerlig process 
med systematisk planering, uppföljning och utvärdering av verksamheten. 

Vi jämför nuvarande resultat med tidigare resultat, men vi jämför också 
affärsområdets resultat med andra likvärdiga verksamheters resultat. Vi 
identifierar områden som vi kan förbättra för att sedan genomföra dessa 
förbättringar. Därefter följer vi upp verksamheten med ny egenkontroll.

Vi arbetar  
ständigt med  
att förbättra  

patientsäker-
heten 
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AleRIS hAR en KOnTInUeRlIg Och SySTeMATISK PlAneRIng, 
UPPFölJnIng Och UTväRDeRIng Av veRKSAMheTen

Planera och  
återföra erfarenheter

Hygien 

Inköp & Underhåll 

Kompetensförsörjning 

Kvalitetsråd för koncernen 

Kvalitets-/hygiengrupper 

Ledningssystem 

Händelse- och riskanalyser

Aleris division Sjukvårds  
Kvalitetscirkel 

Agera
Händelseanalyser  
vid negativa utfall

Lära av 
positiva exempel

Studera

Hantera anmälningsärenden
Hantera avvikelser
Externa revisioner

Hygienronder
Interna revisioner

Markörbaserade journalgranskingar
Medarbetarundersökningar
Patientnöjdhetsmätningar

Remittentnöjdhetsmätningar
Utfall kvalitetsregister

genomföra
Dokumenterade rutiner

Ledningssystem enligt ISO

Patientens information  
och delaktighet

Rapportera avvikelser

Rapportera till  
kvalitetsregister

Vår modell för egenkontroll:

OBRUTeT 
långSIKTIgT 

engAgeMAng

Riskanalys
 
Förebyggande riskbedömning sker fortlöpande vid alla vårdkontakter och 
inför större förändringar med påverkan på verksamheten. Rutin för att 
genomföra en riskanalys och mallar att använda finns i ledningssystemet.

Riskanalyser har under 2015 genomförts

•		Inför start av fotoperationer på mottagningsenheten

•		Patienter från medicinska specialistkliniken på Aleris vårdenhet
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Varje medarbetare inom affärsområdet har ansvar för att  
ta emot synpunkter och klagomål. Medarbetaren är också  
ansvarig för att rapportera avvikelser till närmaste chef. 

hantering av klagomål  
och synpunkter

Avvikelser och händelseanalyser med 
patientklagomål skrivs utan patientiden-
tifikation i avvikelsen. Ansvarig att göra 
analysen är närmaste chef. När analys och 
handlingsplaner är genomförda tas resul-
taten upp i ledningsgruppen som kommu-
nicerar resultaten till alla berörda. Därefter 
sparas analysen digital på en plats som 
hela personalgruppen når.

Patientärenden från Inspektionen för vård 
och omsorg (IVO) hanteras av medicinskt 

ledningsansvarig som sammanställer och 
analyserar händelsen. Vid större händelser 
eller en vårdskada görs en fullständig 
händelseanalys med patienten eller när-
stående. Svaren till IVO registreras också 
centralt hos Aleris chefsläkare och rap-
porteras till styrelsen.  
 
Vid uppkomna vårdskador ansvarar verk-
samhetschef för information till patient  
och eventuellt anhöriga.

AvvIKelSe 
KlAgOMål

genom att systematiskt ta hand om våra avvikelser 
och klagomål kan vi sträva efter ständig förbättring

AvvIKelSeSySTeM åTgäRD Och 
FöRBäTTRIng

Aleris avvikelsehantering
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På Specialistvård Motala uppmuntras personalen att skriva  
avvikelser, då det anses leda till ökad patientsäkerhet. Avvikelser 
skrivs i Synergi. Med avvikelse avses alla händelser som kunnat  
med föra skada, rutiner eller maskiner som inte räckt till.

hälso- och sjukvårdspersonalens  
rapporteringsskyldighet. Personalens 
klagomål och synpunkter på kvaliteten.

Alla avvikelser tas upp av närmaste chef.  
Varje chef tar upp ”sina” avvikelser på res-
pektive enhets APT för att diskutera igenom 
dessa. De avvikelser som är allvarliga re-
mitteras till chefens chef.

Efter utredning, åtgärd och återkoppling  
till avvikelserapportör avslutas avvikelserna. 
I de fall avvikelsen är på systematisk nivå tas 
avvikelsen upp i detaljerad form i lednings-
gruppen för lämpliga åtgärder eller åtgärds-
förslag.

 

även personalens klagomål hanteras 
vanligtvis via avvikelsesystemet. En del 
arbetsmiljöfrågor tas upp enskilt med 
närmaste chef. I sådana fall kan en hand-
lingsplan tas fram och frågan hanteras  
då i ledningsgruppen.

Inom Aleris har ett visselblåsarsystem in-
rättats för att underlätta för medarbetare  
att rapportera om missförhållanden där 
även anonyma anmälningar tas emot.  
All personal inom företaget når systemet  
via intranätet.
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•	 Avvikelser rapporteras i Aleris  
avvikelsesystem Synergi och  
handläggs enligt handlingsplan

•	 Anmälningsärenden till Social- 
styrelsen hanteras av verksam-
hetschef och berörd vårdgivare

•	 externa revisioner genomförs  
av vertifieringsorganet Qvalify AB

•	 Interna revisioner genomförs årligen

•	 Interna och externa patientnöjd-
hetsmätningar genomförs årligen

•	 Kontinuerlig bevakning sker  
i journalsystemen av laboratorie-
provsvar, inkommande och  
utgående remisser

•	 Resultaten i nationella  
kvalitetsregistren sammanställs  
och analyseras årligen

•	 Tillgänglighet följs månadsvis via 
väntetider i vården

•	 Resultaten i öppna jämförelser  
sammanställs och analyseras  
årligen
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Specialistvård Motala bedriver samverkan inom 

verksamhetsområdet för att öka kvaliteten och 

patientsäkerheten.

Samverkan

Då en vårdskada inträffat uppmanar vi 

patienten/anhörig att lämna en redogörelse 

för händelsen. Vi erbjuder även ett samtal 

med verksamhetschef. I samband med 

utförd händelseanalys under året har patient 

och anhörig lämnat synpunkter i samtal  

och skriftligt.

För information om patienträttigheter  

används Region Östergötlands informa-

tionsmaterial. I samtliga väntrum finns  

broschyrerna om vårdgaranti, när vården 

inte blev som förväntat, patientdatalagen  

för säkrare vård, vårdavgifter, biobanken 

samt att nå vården på webben.

Samverkan för ständig förbättring

SAMARBeTen 
På FleRTAl PlAn

RUTINER/SYSTEM

SAMARBeTen  
MellAn MångA 

AKTöReR

FöReByggA 
våRDSKADOR

FöRBäTTRAD 
InDIvIDAnPASSAD  

våRD
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Resultat för kvalitets-  
och patientsäkerhetsmål

Affärsområdets uppföljning genom egenkontroll och  
externa uppföljningar visar en positiv bild. generellt  
nåddes flertalet av målen, se tabell 5 och 6.
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Kvalitetsmål Utfall Mål 2015

Andel medicinska resultat i nivå 
med/över nationella värden  
– 100% i nivå med riket

78 % 100 %

Antal avslutade 
förbättringsarbeten

13 avslutade 
förbättringsarbeten

10 avslutade  
förbättringsarbeten

Uppdaterade processer på  
samtliga enheter

100% genomgångna och  
uppdaterade processer

100% genomgångna  
och uppdaterade processer

Ökat deltagande i egen eller  
annans forskning

5 pågående  
forskningsprojekt

5 pågående  
forskningsprojekt

Andel patienter som upplever 
gott helhetsintryck vid 
vårdkontakt

94 % öppenvård
98 % slutenvård

90 % 

Andel besökare som kan  
rekommendera Aleris

88 % på mottagningsenheten
86 % på vårdenheten/
dagkirurgi

> 86 % på  
mottagningsenheten
> 83 % på vårdenheten/
dagkirurgi

Andel patienter med   
bokad tid

93 % till besök
86 % till behandling

95 % till besök
90 % till behandling

Dialogmöte med remittenter  
och försäkringsbolag

2 dialogmöten med  
remittenter

5 dialogmöten med remit-
tent/försäkringsbolag

Delta på samverkansmöten med 
Region Östergötland

Deltagit på 4 samverkans-
möten

4 samverkansmöten per år

Andel nöjda studenter 6,7 på en 7-gradig skala 6,5 på en 7-gradig skala

Telefontillgänglighet 98% > 95%

Faktisk väntetid till besök inom  
60 dagar

92 % inom 60 dagar > 85 % inom 60 dagar

Faktisk väntetid till behandling  
inom 60 dagar

93 % inom 60 dagar > 85 % inom 60 dagar

Tabell 5. Resultat för Kvalitetsarbetet under 2015.
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nationella register Ansvarig Mål

Svenska knäprotesregistret Verksamhetschef 100 % av alla patienter ska inkluderas  
och följas upp. Utfall som riket eller bättre.

Svenska höftprotesregistret Verksamhetschef 100 % av alla patienter ska inkluderas  
och följas upp. Utfall som riket eller bättre.

Rikshöft (samverkan med  
medicinska specialistkliniken)

Verksamhetschef 100 % av alla patienter ska inkluderas  
och följas upp. Utfall som riket eller bättre.

Höftdispensär Verksamhetschef 100 % av alla patienter ska inkluderas  
och följas upp. Utfall som riket eller bättre.

SWESPINE – svenska ryggregistret Verksamhetschef 100 % av alla patienter ska inkluderas  
och följas upp. Utfall som riket eller bättre.

SOREg – obesitas registret Verksamhetschef 100 % av alla patienter ska inkluderas  
och följas upp. Utfall som riket eller bättre.

gallriks – svenskt register för  
gallstenskirurgi

Verksamhetschef 100 % av alla patienter ska inkluderas  
och följas upp. Utfall som riket eller bättre.

Svenska bråckregistret Verksamhetschef 100 % av alla patienter ska inkluderas  
och följas upp. Utfall som riket eller bättre.

Melanomregistret Verksamhetschef 100 % av alla patienter ska inkluderas  
och följas upp. Utfall som riket eller bättre.

Svenska 
Koloncancerregistret

Verksamhetschef 100 % av alla patienter ska inkluderas  
och följas upp. Utfall som riket eller bättre.

Svenska  
bröstcancerregistret 

Verksamhetschef 100 % av alla patienter ska inkluderas  
och följas upp. Utfall som riket eller bättre.

Amputationsregistret Verksamhetschef 100 % av alla patienter ska inkluderas  
och följas upp. Utfall som riket eller bättre.

Tabell 6. Sammanställning av rapportering till nationella kvalitetsregister  
vid Aleris specialistvård Motala.
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Tabell 7. Resultat för patientsäkerhetsarbetet under 2015.

Patientsäkerhetsmål Utfall Mål 2015

Total följsamhet till hygienregler  
och klädregler

88 % hygienregler
99 % klädregler

100 % följsamhet till  
hyginregler och 
klädregler

Minskat antal allvarliga  
postoperativa komplikationer

0,6 % Mindre än 0,7 %  
allvarliga postoperativa 
komplikationer

Minskat antal anmälningar till IVO 1 allvarlig avvikelse som 
kommer att leda till anmälan 
enligt Lex Maria

2 enskilda anmälningar

< 1 Lex Maria

< 1 enskild anmälan

Inga undvikbara vårdskador 36 granskningar och 1 skada < 1 undvikbar vårdskada

Andel avslutade avvikelser inom 90 dagar 71 % 85 %P
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Studier & kvalitetsuppföljningar Resultat

Förbättrat omhändertagande av
patienter med hälseneruptur

PM och rutinbeskrivningar framtagna. Utarbetat informationsmaterial 
samt träningsprogram. 1-års uppföljningar och sammanställning av  
testresultat tillsammans med Region Östergötland.

1-års uppföljning av knä- och  
höftledsopererade patienter

Uppföljning av patientnöjdhet, komplikationer mm 1 år efter operation  
via telefonsamtal. Resultatet visar patientnöjdhet efter knäplastik helprotes 
86 %, halvprotes 98 % och efter höftplastik 89 %. Andelen djupa infek-
tioner efter protesoperation var < 0,5 %.

Trycksårsprofylax på  
operationsenheten

Patientens hudkostym inspekteras operationsdagens morgon.
Information på APT. Praktisk övning av upplägg för alla medarbetare.
Överrapportering och dokumentation på postop och vårdenhet.

Förbättrad hudprocess Kontrollfallsregister infört, standardbrev reviderade, överföring av större 
hudingrepp från operationsenheten till mottagningen har skett efter 
riskanalys.

Förbättrad process för  
dagkirurgiska patienter

Införande av vårdsal med fåtöljer som alternativ till brits vilket har använts 
av 35 % av patienterna. Förkortad väntetid på operationsdagen och in-
förande av omvårdnadstavla. Framtagande av checklista inför operation.

Dränagestudie Jämförande studie med 100 patienter där hälften fick dränage efter sin 
knäprotesoperation och hälften var utan. Resultatet visade ingen skillnad 
i rörelseomfång, svullnad eller förbandsbyten oavsett om man använde 
dränage eller inte.

Djupgranskning av patienter som fått  
en djup infektion efter proteskirurgi

En grupp bestående av ortoped, infektionsläkare, operationsköterska  
och sjuksköterska från vårdenheten gör en omfattande granskning  
av patienter som fått en djup infektion efter protesoperation.

Förbättrat omhändertagande  
av frakturpatienter

Förbättrade rutiner gällande remissgranskning.
Återbesök till arbetsterapeut för de patienter som  
inte behöver röntgas.

överföring av dagkirurgiska  
operationer till  
mottagningsoperationer

Artroskopier görs i lokalanestesi på mottagningsoperation.
Större hudingrepp görs på mottagningsoperation.
Riskanalys har gjorts gällande fotoperationer på operationssal  
på mottagningsenheten, kommer att starta 2016.

Kartläggning och upprättande  
av vårdprocess vid bakfotskirurgi  
(ny patientgrupp)

Vårdprocessen har kartlagts och rutinbeskrivningar är framtagna.  
Utarbetat informationsmaterial och träningsprogram.

gemensamma och uppdaterade  
arbetsbeskrivningar för medicinska 
sekreterare

Enhetligt och gemensamt arbetssätt.

Minskad väntetid för  
dagkirurgiska patienter

80 % av patienterna som ska göra en dagkirurgisk operation  
får vänta högst 1 timma inför operation.

Tobaksfrihet inför operation Rutinbeskrivning och informationsmaterial framtaget.  
Information till remitterande vårdcentraler.

Tabell 8. Sammanställning av pågående, planerade och under året avslutade 
studier och kvalitetsuppföljningar vid Aleris specialistvård Motala.
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5 PågåENDE

FORSKnIngSPROJeKT

FåR BeSöK elleR BehAnDlIng  
InOM våRDgARAnTIn

9 av 10

vIll ReKOMMenDeRA  
veRKSAMheTen TIll AnDRA

Fler än 8 av 10
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Vi ska i varje möte visa våra patienter 
respekt, lyssna på dem och se till att  
vi bidrar till att ge dem ett friskare liv.
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Aleris specialistvård i Motala har för avsikt att, som en del i affärs- 
område specialistvård övriga Sveriges strategiska plan för ständiga  
förbättringar/utveckling, införa ett verktyg och metodik för att nå  
målet bästa medicinska resultat och kundtillfredsställelse med  
optimal resursåtgång. 

Verktyget är ett reviderat ledningssystem för kvalitet och miljö som ska följa de nya standarderna  

ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015. Större delen av 2016 kommer att inriktas på processkartläggning,  

miljöaspekter och struktur i kvalitets- och miljöarbetet.

Mål och strategier för kommande år

Patientsäkerhetsmål Strategi Aktivitet Uppföljning

Minskat antal 
allvarliga postoperativa 
komplikationer

Hög medicinsk kvalitet Följsamhet till att 
registrera alla 
komplikationer

Redovisa och 
analysera resultat

Minst 90 %  
följsamhet till  
PRISS rekommendation

Kännedom om PRISS 
rekommendationer

Delta i uppföljnings-
möten och information 
till medarbetare

Redovisa och 
analysera resultat

Över 85 % uppklarade 
avvikelser inom 90 dagar

Använda och utveckla 
avvikelsehanterings-
systemet

Patientsäkerhetsrisker 
är en stående punkt på 
APT/läkarmöten där 
förebyggande åtgärder 
kopplas till händelser

Statistik från  
Synergi

Tabell 9. Patientsäkerhetsmål för 2016
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Kvalitetsmål Strategi Aktivitet Uppföljning

100 %  
rapportering till 
kvalitetsregister

Följa resultat över tid Säkerställa rutiner  
för rapportering

Jämförelse med egen 
produktionsstatistik

Resultat över riket 
i nationellaregister

Hög medicinsk 
kvalitet

Analysera och följa 
upp resultaten

Genomgång av resultat
vid APT

HappyOrNot
> 90 NPS

Patientinvolvering Analysera och följa 
upp resultaten

Månadsvis utvärdering  
på APT 

Helhetsintryck av vården
> 90 % öppenvård
> 93 % slutenvård

Mycket nöjda  
patienter som rekom-
menderar Aleris

Analysera och följa 
upp resultaten

Följa upp resultatet  
i nationella  
undersökningen 

Delaktighet & involvering
> 88

Patientinvolvering Kontinuerligt arbete 
med Aleris värdegrund

Följa upp resultatet  
i nationella  
undersökningen 

Information & kunskap
> 91

Patientinvolvering Använda individuell 
patientinformation

Följa upp resultatet  
i nationella  
undersökningen

100 % uppfyllnadsgrad  
av åtagna uppdrag

Vara en tillförlitlig 
avtalspartner

Kontinuerlig uppfölj-
ning av produktionstal 
för varje avtal

Uppföljning, analys och 
åtgärd på veckovisa 
avstämningsmöten och 
produktionsmöten

Hög produktivitet Ha en hög effektiv-
itet – uppfyllda mål/
använda resurser

Mäta produktivitet Redovisa och analysera 
resultaten vid  
ledningsgrupps- och 
produktionsmöten

> 85 % inom 60 dagar  
i faktisk väntetid

Hälso- och sjukvård 
som är tillgänglig när 
den behövs

Följa upp väntetider 
till mottagning och 
operation

Redovisa och analysera 
resultaten vid  
ledningsgrupps- och 
produktionsmöten

> 95 %  
telefontillgänglighet 

Hälso- och sjukvård 
som är tillgänglig när 
den behövs

Följa upp telefon- 
tillgänglighet via  
Tele-Q

Redovisa och analysera 
resultaten vid lednings-
grupps- och APT

Tabell 10. Kvalitetsmål för 2016
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helhetsintryck av vården

nöJDA PATIenTeR  
öPPENVåRD

>93 %
nöJDA PATIenTeR  
SLUTENVåRD

>90 %

Vi arbetar aktivt med 

PATIenTSäKeRheT
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ATl
läkemedel Transport Avfallenergi

e

Miljömålen fokuseras liksom tidigare, på områdena läkemedel, energi, transporter  
och avfall, vilket också är divisionens miljömål. För att få en bättre koppling mellan 
aktiviteter och resultat sätts måltal för varje miljömål.

Miljömål för 2016 är att certifiera verksamheten enligt ISO 14001
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Miljömål för 2016 

Minska användandet av läkemedel  
som har negativ inverkan på miljön
Syfte: Ersätta läkemedel som har negativ påverkan  
på miljön med bättre alternativ där det är möjligt

Aktivitet: Se om rek-listan tar miljöhänsyn

Utvärdering: Följsamhet till listan för  

rekommenderade läkemedel

Minskad energiförbrukning

Syfte: Minska negativ miljöpåverkan som är  
ett resultat efter energiframställan

Aktivitet: Genomföra en ”stänga av dator-kampanj”
 
Utvärdering: Halvårsvis uppföljning

Minska antalet onödiga transporter  
som ger negativ miljöpåverkan
 
Syfte: Genomföra åtgärder som minimerar  
negativ klimatpåverkan vid transporter

Aktivitet: Ha en aktiv inköpsprocess, dvs inte  
genomföra ”småinköp”. Följa Aleris resepolicy  
att välja tåg eller annan kollektivtrafik.

Utvärdering: Följa upp resultatet

Miljöbokslut

Aleris specialistvård i Motala tar miljöhänsyn 
Miljöarbetet är organiserat så att varje enhet har ett miljöombud. Ett miljöråd har bildats som träffas 

två gånger per termin. En genomgång av företagets miljöaspekter har genomförts under 2015 och 

utifrån den har en handlingsplan tagits fram. Utbildning gällande avfallshantering har skett på alla 

enheter av ansvarig entreprenör på sjukhuset.

Specialistvård Motala hade fyra miljömål 2015
•	 Minska användandet av läkemedel som har negativa effekter på miljön

•	 Minska energiförbrukningen jämfört med föregående år

•	 Minimera transporter som ger negativ miljöpåverkan

•	 Minimera avfallspåverkan genom att minska andelen brännbart avfall
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En komplett kedja av 
sjukvård och omsorg  
i Skandinavien
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•  Patienttillfredsställelse följs regelbundet via en-
käter och fokusgruppsintervjuer. Under 2015 har 
150 enkäter delats ut varje månad till patienter 
som besökt våra mottagningar. Samtliga patienter 
inom slutenvård ombeds fylla i en enkät. Kund- 
enkät ”Happy or not” finns på mottagningsenheten 
samt på vårdenheten. Enkätresultat redovisas på 
ledningsmöten och arbetsplatsmöten.

•  Patienter och anhöriga har även möjlighet att 
lämna synpunkter till patientnämnden samt via 
”Synpunkter och klagomål” som nås via företagets 
hemsida. Antalet anmälningar till patientnämnden 
var 26 st under 2015, jämfört med 13 st 2014.

•  En ökning av antalet avvikelser har skett från 2014 
till 2015, vilket beror på att medarbetarna upp-
manats att skriva avvikelser. 71 procent av skrivna 
avvikelser avslutades inom 90 dagar.

•  Samtliga patienter som genomgått knä- eller höft-
ledsplastik följs upp via telefonkontakt ett år efter 
operation. Patientnöjdhet samt komplikationer 
sammanställs på kliniknivå samt per operatör.

•  Under året har en händelseanalys och två  
riskanalyser genomförts.

•  Journalgranskning, MJG, har skett av sammanlagt 
36 journaler där en vårdskada har hittats.

•  Brand-, miljö-och säkerhetsdialog har genomförts 
med brandskyddscontroller och säkerhets- och 
miljöcontroller från Region östergötland.

•  Patientsäkerhetsdialog har genomförts med 
chefläkare och chefsjuksköterska från Region 
östergötland.

•  Infektionsverktyget har införts och resultatet  
har validerats genom journalgranskning.

• Hygienkörkort genomfört på alla enheter.

•  Genomgång av företagets miljöaspekter av  
gjorts och en handlingsplan för miljöarbetet  
har tagits fram.

•  Miljöinformation har genomförts  
för all personal på APT.

Sammanfattning

Inom Aleris Specialistvård Motala bedrivs kvalitetsutveckling enligt det internationella  
systemet ISO 9001:2008 och hela verksamheten certifierades juni 2012. lokalt hand-
lingsprogram för kvalitet- och patientsäkerhet finns. Upprättade mål och uppföljning 
redovisas i verksamhetens årliga affärsplan samt i verksamhets- och kvalitetsrappor-
terna. Uppföljning av patientsäkerheten sker vid interna och externa revisioner samt 
vid patientsäkerhetsdialoger med patientsäkerhetsenheten Region östergötland.  
Aleris Specialistvård Motala deltar i för verksamheten relevanta medicinska 
kvalitetsregister.
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