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

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

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

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

Trevlig läsning!

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

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

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

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

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

Specialistvård med stor bredd

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

Hög service och kvalitet i innovativ primärvård

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

Primärvårdsrehab med starkt patientfokus

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

Landsomfattande diagnostik i toppklass

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

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

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

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

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

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

I arbetet med ständig förbättring ingår forskning och 
utveckling. 

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

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

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

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

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

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

Kvalitetspolicy

Miljöpolicy

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

6 Aleris Fysiologlab

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

Vår omtanke gör skillnad

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

• Vi ger våra patienter trygghet och det lilla extra

• Patienter och arbetskamrater ska bemötas med  
 respekt och hänsyn

Vår professionalism gör skillnad

• Vi har både bredd och spetskompetens

• Våra kompetenta medarbetare bildar nätverk för  
 ömsesidigt lärande och utveckling

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

Vårt engagemang gör skillnad

• Vi arbetar aktivt med FoU och utbildning

• Våra kunder rekommenderar oss till andra

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

Vårt nytänkande gör skillnad

• Vi utvecklar nya samarbetsformer i sjukvården

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

• Vi söker aktivt samarbete med vårdgrannar och  
 uppdragsgivare

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

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

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

• ständigt förbättra vårt miljöarbete

• följa de miljölagar och krav som berör vår verksamhet

För att uppnå detta krävs att vi:

• ställer miljökrav vid upphandling av varor och tjänster

• följer de miljölagar och krav som berör vår verksamhet

• utför miljökonsekvensbedömningar inför större beslut

• utvecklar vår miljökompetens och vårt miljömedvetande

• utvecklar rutiner för bästa riskhantering av avfallsprodukter

• minskar föroreningar från läkemedel och transporter

• väljer ekologiska och närproducerade produkter där så är  
 möjligt

• har miljömål som utvärderas, handlingsplaner som tas  
 fram vid ej uppnådda mål och som sedan följs upp.
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4. Fysiologlab

5. Organisation och 
 struktur

Aleris Fysiologlab är en av Sveriges största utförare av kliniskt fysiologiska 
hjärt-, kärl- och lungundersökningar. Vi bedriver mottagningar inom kardio-
logi, lungmedicin och astma-allergi. I vår regi finns även ett av Transport- 
styrelsen auktoriserade Aeromedical Center (AeMC). Dessutom har vi norra 
Europas största klinik för utredning och behandling av snarkning och sömn- 
apné.

Aleris Fysiologlab har funnits i över 30 år och finns idag på sex platser i  
Stockholmsområdet: Folkungagatan, Handens sjukhus, Jakobsbergs  
sjukhus, Riddargatan, Sophiahemmet samt Sabbatsberg sjukhus. 

Kvalitets-, miljö- och patientsäkerhetsfrågor är en stående 
punkt på ledningsgruppsmöten. Ledningsgruppen går  
igenom ledningssystemen för kvalitet och miljö en gång 
per år; vid ledningens genomgång.

• Affärsområdeschefen ansvarar för att skapa förutsätt- 
 ningar för ett systematiskt kvalitetsarbete inom affärs- 
 området och för att mål från divisionen bryts ner till  
 verksamheterna och att resultat fångas upp

• Affärsområdets kvalitetssamordnare ansvarar för sam- 
 manställning av uppgifter, driva processorientering, för  
 att planera och följa upp det systematiska kvalitetsarbetet  
 samt driva och genomföra lokala projekt inom affärs- 
 området

• Affärsområdets miljösamordnare ansvarar för att planera,  
 sammanställa och följa upp det systematiska miljöarbetet

• Verksamhetscheferna har yttersta ansvaret för övergrip- 
 ande planering, ledning och egenkontroll av kvalitets-  
 och patientsäkerhetsarbetet inom verksamheten

• Verksamhetscheferna ansvarar för att driva och följa upp  
 patientsäkerheten inom verksamheten

• Enhetscheferna ansvarar för planering, ledning och egen- 
 kontroll av kvalitets-, miljö- och patientsäkerhetsarbetet 
 inom de egna enheterna, med stöd av enhetens kvalitets-  
 och miljöombud

• Kvalitets- och miljöombud ansvarar tillsammans med  
 enhetscheferna för det lokala kvalitets- och miljöarbetet

Utöver Aleris Fysiologlabs organisation finns stöd- 
funktioner centralt på divisionen och inom landstinget.

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

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

• Vårdhygien inom Stockholms Läns Landsting

• Smittskydd inom Stockholms Läns Landsting

• Läkemedelsinformation inom Stockholms Läns Landsting

• Patientnämnd som bidrar med erfarenheter från analys 
 av patientsynpunkter

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

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

Aleris kvalitetscirkel

Struktur för uppföljning och utvärderingStruktur Frekvens Redovisning

Kvalitets- och miljögrupp för Aleris Fysiologlab Ca 9 gånger/år Mötesanteckningar, aktivitetsplan

Ledningens genomgång 1 gång/år Mötesanteckningar, aktivitetsplan

Interna revisioner Årligen på samtliga enheter Revisionsrapporter

Externa revisioner Årligen Revisionsrapporter

Ledningsgrupp (övergripande) 1 gång/mån Mötesanteckningar, aktivitetsplan

Ledningsgrupp (på verksamhetsnivå) 1 gång/mån Mötesanteckningar, aktivitetsplan

Hygien-/patientsäkerhetsrond Årligen på samtliga enheter Rapporter, aktivitetsplan

Brandrond 4 gånger/år Rapport, aktivitetsplan

Månadsmöte enhet 1 gång/mån Mötesanteckningar, aktivitetsplan

• Vi har en integrerad kvalitets- och miljögrupp som består 
 av representanter från samtliga enheter

• Vid ledningens genomgång sker en utvärdering av hur  
 kvalitets-, patientsäkerhet- och miljöarbetet har bedrivits  
 under året

• Interna revisioner sker under året på samtliga enheter  
 och för samtliga typer av undersökningar och behand- 
 lingar som finns inom Fysiologlab

• För kvalitet utför Swedac årligen en extern revision

• För miljö utför Qvalify AB årligen en extern revision

• Personalen rapporterar avvikelser, medicinska händelser,  
 klagomål och synpunkter i våra webbaserade system för 
 vidare handläggning i rätt forum enligt ovan

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

I egenkontroll ingår förebyggande riskbedömning

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

Det systematiska brandskyddsarbetet är en del av egen-
kontrollen och interna revisioner görs enligt plan. Revision-
erna följer SOSFS 2011:9, OHSAS 18001, ISO 14001 och  
ISO 9001 eller ISO/IEC 17025 (Fysiologlab) alternativt ISO/
IEC 15189 (Medilab) så att certifieringskraven möts.

Handlingsplaner tas fram vid både interna och externa  
revisioner för att säkerställa att uppkomna avvikelser  
hanteras och elimineras.

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

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

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

Vårdskador ska inte förekomma. När det ändå inträffar 
anmäls dessa till Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO) 

enligt lex Maria. Ansvarig för lex Maria-anmälan är verk-
samhetschef som också ansvarar för information till patient 
och närstående. Samtliga lex Maria-anmälningar granskas 
och godkänns av chefläkaren inom Aleris sjukvård. Både 
lex Maria-anmälningar och klagomålsanmälningar till IVO 
följs upp kontinuerligt och rapporteras till Aleris ledning. 
Patientärenden från IVO hanteras av verksamhetschef till-
sammans med affärsområdeschefen. Vid större händelser 
eller en vårdskada görs en fullständig händelseanalys med 
patienten eller närstående.

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

Händelseanalyser  
vid negativa utfall

Lära av 
positiva exempel

Agera
Hygien

Inköp & Underhåll

Kompetensförsörjning

Kvalitetsråd för koncernen

Kvalitets-/hygiengrupper

Ledningssystem

Händelse- och riskanalyser

Planera och  
återföra erfarenheter

Dokumenterade rutiner

Ledningssystem enligt ISO

Patientens information 
och delaktighet

Rapportera avvikelse

Rapportera till 
kvalitetsregister

GenomföraHantera anmälningsärenden
Hantera avvikelser
Externa revisioner

Hygienronder
Interna revisioner

Markörbaserade journalgranskingar
Medarbetarundersökningar
Patientnöjdhetsmätningar

Remittentnöjdhetsmätningar
Utfall kvalitetsregister

Studera 
Vår modell för egenkontroll:

* I första hand händelser som kunnat medföra skada då rutiner eller maskiner inte 
räckt till. I andra hand som ett led i att ständigt förbättra verksamheten genom att 
upptäcka händelser som snabbt kan åtgärdas innan de blir allvarligare.

G

Hållbart engagemang  
för den enskilde

GÖRA

AGERA
PLAN

ER
A

ST
U

D
ERA
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Patientengagemang

Informationssäkerhet

Samverkan

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

Driften av Aleris datornätverk och informationssystem 
finns dels utlagd hos en leverantör för IT-drift och dels i 
aktuellt landstings eller regions IT-miljö. Arbetet för att 
skydda mot olovlig åtkomst till datornätverk och infor- 
mationssystem sker utanför Aleris men där Aleris säker- 
ställt att driften sker på ett säkert sätt. Under året har 
inga allvarliga brott identifierats. Loggkontroller genom-
förs för att granska hälso- och sjukvårdspersonalens 
journalföring.

Aleris Fysiologlab tar tillvara patientens egna kunskaper och 
erfarenheter genom att personalen är lyhörda i mötet med 
patienten. Exempelvis sker diskussion och information kring 
patientens allmänna hälsa i samband med sömnapné- 
utredningar där behandlingen anpassas utifrån patientens 
förutsättningar.

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

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

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

Aleris Fysiologlab har ett kontinuerligt erfarenhetsutbyte 
med andra inom verksamhetsområdet för att öka kvaliteten 
och patientsäkerheten. Det ger oss information om vad 
som är bra med våra metoder och vad som kan förbättras.

Samverkan innebär också att handleda ST-läkare/biomedi-
cinska analytikerstudenter/medicinska sekreterare, genom 
dem kan Aleris ta del av nya rön. Medarbetare uppmuntras 
till medverkan i vetenskapliga arbeten och regelbundet 
hålla kurser inom de olika specialiteterna med externa och 
interna deltagare.

Under åren har ett samarbete skett med framför allt  
nedanstående

• Cityheart gällande hjärtpatienter

• Hjärt-, Lung- och Allergimottagningen på Sophia- 
 hemmet

• Kärlkirurgen på Karolinska Universitetssjukhuset i  
 Solna och Södersjukhuset samt Regionalt cancer- 
 centrum Stockholm-Gotland, avdelningen för hälso- 
 undersökningar gällande bukaortascreening

• Narva Kirurg Center gällande åderbråcksoperationer

• Kardiologkliniken på Karolinska Universitetssjukhuset i  
 Solna gällande vetenskaplig studie

Medarbetare deltar även i följande nationella grupper för 
att utbyta erfarenheter

• En legitimerad biomedicinsk analytiker deltar i nätverket  
 Sömn och Hälsa

• Webbmaster i Svensk Förening för Sömnforskning och  
 Sömnmedicin

• Representant för sjuksköterskor och biomedicinska  
 analytiker i kvalitetsregistren SESAR (Svenska sömnapné- 
 registret) samt Swedevox (nationellt kvalitetsregister för  
 CPAP-behandling – Continuous Positive Airway Pressure)

• Läkare deltar i styrgruppen för SESAR (Svenska sömnapné- 
 registret)

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

Alla områden kommer det att arbetas vidare med och 
speciellt fokus med handlingsplaner får de områden där vi 
ej nådde målet.

En sammanställning av mål, aktiviteter och resultat finns i 
tabell 1 på sidan 18–21.

• Ständig förbättring sker av verksamheten utifrån upp- 
 följning av inkomna avvikelser

• Månadsvis uppföljning sker av väntetider för att i  
 möjligaste mån kunna anpassa verksamheten utifrån  
 efterfrågan

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

Under året utfördes fyra riskanalyser i samband med exem-
pelvis ombyggnation, utökning av verksamheten samt vid 
övergång till ny miljöstandard.

Upprepade avvikelser inom ett område tyder på att verk-
samheten saknar optimala rutiner och en extra genomgång 
sker för att hitta de kritiska punkter som behöver justeras. 
Därför följer Aleris varje månad upp detta nyckeltal. Förmågan 
att ta hand om och åtgärda sina avvikelser mäts och redo- 
visas som andelen avslutade avvikelser samt andelen all-
varliga avvikelser. Genom mängden inkomna avvikelser kan 
lättare områden identifieras som har ökade problem och 
som behöver åtgärdas innan allvarliga avvikelser uppstår.

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

När denna typ av händelser ändå inträffar anmäls dessa till 
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt lex Maria. En 
lex Maria-anmälan är den allvarligare formen av anmälan 
då det är en vårdskada eller risk för vårdskada som ligger 
bakom. Inga anmälningar har skett under 2017.

Affärsområdet har under året fortsatt arbeta med 
målområdena säker och effektiv vård. Uppföljning 
genom egenkontroll visar att vi generellt nådde 
de flesta av våra uppsatta mål. 

Fysiologlab Utfall Mål

Ledarindex (LSI) 83 LSI 75 LSI

Medarbetarnöjdhet (ESI) 100 ESI 88 ESI

Medarbetarindex (EI) 80 EI 76 EI

Medarbetarenkät

Nedan visas Fysiologlabs genomsnittliga utfall

7. Mål och strategier  
 för kommande år

Mål och strategier för 2018 

Under året kommer fortsatt arbete ske kring Aleris lång- 
siktiga mål som lyder

• Vi är det ledande hälso- och sjukvårdsföretaget

 – Vi har rätt kvalitet och goda medicinska resultat

 – Vi har en hållbar ekonomi som ger oss handlingsfrihet  
  och utveckling

• Vi erbjuder vårdens bästa kundupplevelse

 – Vi har förenklat patientens väg genom vården

 – Våra patienter är delaktiga och nöjda

• Vår Aleris anda präglas av engagemang

 – Vi är stolta över att arbeta på Aleris

 – Vi har medarbetare som tar ansvar och fattar beslut

Mål och mått för att uppnå ovanstående ses i tabell nr 4.

Utöver dessa kommer även nedanstående indikatorer, 
såsom tidigare år, att följas upp regelbundet.

Kvalitet

• Avvikelser

• Anmälningsärenden

• Antal remisser/remittenter

• Förebyggande underhåll av den medicintekniska  
 utrustningen

Ovanstående parametrar följs regelbundet som ett led i 
arbetet mot en säker och effektiv vård.

Miljö

• Plast

• Digitalisering

• Kemikalier

• Energi

• Transporter

• SLL´s miljöutbildning

Plast blir en ny miljöindikator att följa under året. Utbildning 
av medarbetarna hur plastprodukter kan minimeras.

Fortsatt digitaliseringen på individnivå med nytänkande  
undersökningsprocedurer samt allmän hantering av papper.

I övrigt säkerställa att vi fortsätter följa Stockholm Läns 
Landstings krav vad gäller kvalitets-, miljö- och patient- 
säkerhetsarbete.
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8. Tabeller
Mål Mått Syfte Aktiviteter

Vi ger evidensbaserad vård 100 % rapportering till  
nationella kvalitetsregister 
eller liknande

Vi uppmuntrar till utvecklings- 
och forskningsarbete

Säkerställa att vi rapporterar till  
aktuella kvalitetsregister

Diagnostisk säkerhet vid 
bukaortascreening

Standardavvikelse runt 1,  
variationskoefficient runt 3

Vi säkerställer hög kvalitet på 
utförda undersökningar  
genom dubbelbestämningar

Regelbunden uppföljning och vid 
metodglidningar genomförs  
metodgenomgång

Delta i Equalis 3 kvalitets- 
säkringsprogram för klinisk 
fysiologi

100 % deltagande i de 3 
programmen. 
90 % deltagande på individ-
nivå 

Säkerställa samstämmigheten 
med övriga kliniska fysiologer 
i Sverige 

Säkerställa att samtliga berörda    
besvarar utskicken i Equalis 

Vi arbetar aktivt med patient-
säkerhet

Antal avvikelser  
Andel allvarliga avvikelser

Vi säkerställer att våra rutiner 
är optimala annars ska dessa 
justeras 

Följa upp och diskutera avvikelserna 
på respektive enhetsmöte 

Antal anmälningar 
Andel anmälningar med kritik

 Vi förbättrar oss ständigt 
genom uppföljning av gjorda 
anmälningar

Analysera och följa upp avvikelserna 
på enhetsmöte 

Öka följsamheten till basala 
hygienrutiner 

Andel ny personal som har 
genomgått SLL´s e-utbild-
ning i basala hygienrutiner 

Minska risken för smittsprid-
ning 

Utbildningen sker i samband med  
introduktionsprogrammet och  
diplom uppvisas vid uppföljnings-
samtal. Vid interna revisioner  
kontrolleras följsamheten 

Personalen får årlig HLR- 
utbildning

Andel som har fått genom-
gång 

Säkerställa god akutberedskap Teoritest samt praktisk utbildning 

Förebyggande underhåll ska 
ske inom 13 månader från 
föregående kontroll

Andel utförda kontroller Säkerställa säker utrustning 
samt korrekta resultat 

Utföra kontroller enligt fastställt 
schema 

Vi har nöjda patienter HappyOrNot > 75 NPS Vi säkerställer att besöket hos 
oss leder till att patienten vill 
komma tillbaka

Analysera och följa upp vecko-/ 
månadsrapporterna på enhetsmöten 

Vård ska ske på lika villkor 
oavsett ålder och kön.

Differens mellan kön och 
ålder 

Säkerställa att bedömning 
av remissen sker utifrån det 
medicinska behovet och inte 
till ålder eller kön 

Sammanställa statistik från  
journalsystemet 

Vi har hög effektivitet med 
uppfyllda mål/använda 
resurser

ISO certifiering inom kvalitet 
och miljö

Uppfyllande av krav från 
exempelvis SLL

Externa revisioner utifrån kvalitet och 
miljö

90 % av undersökningssvaren 
för klinisk fysiologi ska vara 
signerade inom 4 kalender-
dagar

Andel svar signerade inom 4 
kalenderdagar 

Säkerställa att svar når remit-
tenterna så snart som möjligt 

Kontroll av statistik från journalsyste-
met 2 gånger per år 

Mål Berörda aspekter  
för patientsäkerhet

Berörda miljö- 
aspekter Resultat

Vi ger evidensbaserad vård Medicinsk kvalitet Rapporterar till 2 register. Rapporterings-
graden har under året varit 72% till  
Swedevox och 50% till SESAR

Diagnostisk säkerhet vid  
bukaortascreening

Medicinsk kvalitet Standardavvikelse 0,7 mm
Variationskoefficient 2. 4

Delta i Equalis 3 kvalitets- 
säkringsprogram för klinisk 
fysiologi

Medicinsk kvalitet 100% deltagande
93% svarsfrekvens

Vi arbetar aktivt med patient-
säkerhet

Säker vård Främst transporter och 
avfall 

860 avvikelser 0 allvarliga avvikelser

Omhändertagande 4 st anmälningar till Patientnämnden 
3 st telefonsamtal till Patientnämnden

Öka följsamheten till basala 
hygienrutiner 

Hygien 73%

Personalen får årlig HLR- 
utbildning

Säker vård  84% 

Förebyggande underhåll ska 
ske inom 13 månader från 
föregående kontroll

Säker vård Avfall 90%

Vi har nöjda patienter Omhändertagande 84 NPS

Vård ska ske på lika villkor 
oavsett ålder och kön.

Omhändertagande Ingen skillnad ses utifrån ålder och kön

Vi har hög effektivitet med 
uppfyllda mål/använda 
resurser

Effektiv vård 100%

90 % av undersökningssvaren 
för klinisk fysiologi ska vara 
signerade inom 4 kalender-
dagar

Effektiv vård  88% 

Tabell 1. Mål och resultat för 2017 fortsättning Tabell 1. Mål och resultat för 2017
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Mål Mått Syfte Aktiviteter

95 % av undersöknings -/ 
behandlingssvaren på samtliga 
enheter ska vara signerade 
inom 14 kalenderdagar

Andel svar signerade inom 14 
kalenderdagar 

Säkerställa att svar når remit-
tenterna så snart som möjligt

Kontroll av statistik från journal- 
systemet två gånger per år 

90% av auskulterande läkare 
på Aleris Fysiologlab ska 
uppge minst betyg 5 (av 6) för 
hur lärorikt besöket har varit 
och hur kunskapen kring vårt 
utbud är

Andel som angett minst  
siffran 5 på hur lärorikt  
besöket har varit samt  
kunskapen kring vårt utbud

Säkerställa att auskulterande 
läkare får nytta av besöket

Följa upp med enkät efter avslutat 
besök

Antal remisser ska vara  
konstant eller öka jämfört  
med föregående mätning

Procentsats jämfört med 
2016

Säkerställa att vi är en attraktiv 
aktör på marknaden

Ta fram statistik kvartalsvis från  
journalsystemet 

Antal remittenter ska vara 
konstant eller öka jämfört  
med föregående mätning

Procentsats jämfört med 
2016

Säkerställa att vi är en attraktiv 
aktör på marknaden 

Ta fram statistik kvartalsvis från  
journalsystemet 

Vi uppfyller avtalad tillgäng-
lighet

Tillgänglighet inom vård- 
garantin eller avtalad tid

Säkerställa att patienten får 
behandling inom rimlig tid

Månadsvis uppföljning av väntetiden

95 % av patientbesöken inom 
fysiologi ska utföras inom två 
månader

Andel utförda undersök-
ningar

Säkerställa så kort väntetid 
som möjligt

Anpassa lokaler och bemanning för 
att optimera utbudet. Daglig kontroll 
i bokningssystemet att samtliga tider 
är inbokade.

70% av läkarbesöken ska  
utföras inom två mån

Andel utförda läkarbesök Säkerställa så kort väntetid 
som möjligt

Daglig kontroll i bokningssystemet 
att samtliga tider är inbokade 

95% av telefonsamtalen till 
våra växlar ska besvaras

Andel besvarade samtal Patienten ska lätt komma i 
kontakt med oss

Anpassa bemanningen i växeln efter 
efterfrågan

Vi följer Rek-listan och verkar 
för minskad antibiotikaför-
skrivning

Följsamhet till Rek-listan och 
Stramas riktlinjer

Minska mängden utsläpp i 
vatten

Utbildning av läkare

Vi har en hållbar energi- 
användning

Andel miljömärkt el  
Energiåtgång

 Minska CO2 utsläpp Uppmärksamma energibesparande 
åtgärder. Utföra energieffektivisering. 
Rekommendera hela Aleris att gå 
över till grön el.

Vi har miljöeffektiva  
transporter

Följsamhet till resepolicy 
Minska antal transporter 
Öka andel miljöklassade 
transporter

Minska mängden utsläpp av 
CO2 

Samordnade beställningar av  
transporter. Gå över till cykelbud  
där det går

Vi har en miljösäker, hållbar 
och långsiktig avfallshantering

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

Minska mängden CO2 
utsläpp 

Se över avfallsfraktionerna. Sluta med 
papperssvar och gå över till e-svar 
där så är möjligt.

Mål Berörda aspekter  
för patientsäkerhet

Berörda miljö- 
aspekter Resultat

95 % av undersöknings -/ 
behandlingssvaren på samtliga 
enheter ska vara signerade 
inom 14 kalenderdagar

93%

90% av auskulterande läkare 
på Aleris Fysiologlab ska 
uppge minst betyg 5 (av 6) för 
hur lärorikt besöket har varit 
och hur kunskapen kring vårt 
utbud är

Av 5 st auskulterande läkare som besvarade 
enkäten tyckte 100% att besöket var mycket 
lärorikt.
80% tyckte att de fick mer kunskap kring vårt 
utbud

Antal remisser ska vara  
konstant eller öka jämfört  
med föregående mätning

Effektiv vård -3,84% 

Antal remittenter ska vara 
konstant eller öka jämfört  
med föregående mätning

Effektiv vård  + 1,58%

Vi uppfyller avtalad tillgäng-
lighet

Effektiv vård Endast lungmottagningen når målet 9 av 12 
månader

95 % av patientbesöken inom 
fysiologi ska utföras inom två 
månader

66%

70% av läkarbesöken ska  
utföras inom två mån

80% 

95% av telefonsamtalen till 
våra växlar ska besvaras

Effektiv vård 94%

Vi följer Rek-listan och verkar 
för minskad antibiotikaför-
skrivning

 Rätt medicin vid rätt tillfälle Läkemedels- 
hantering 

Följsamhet till Kloka Listan 75 %. Antal antibio-
tikarecept i förhållande till antal läkarbesök har 
minskat till 2%

Vi har en hållbar energi- 
användning

 Energi Minskning av energiförbrukningen med 0,4 
kWh/kvm på enheten Riddargatan (enda 
enheten som mätning kan göras på)
Ej gått över till miljömärkt el då det är mer 
kostnadseffektivt om hela Aleris går över

Vi har miljöeffektiva  
transporter

Transporter Samordnade varutransporter sker. Ingen extra 
leverans för resterande produkter utöver  
ordinarie transporter
Genom användning av cykelbud har trans- 
porterna med miljöbil minskat utsläppen av 
CO2  med ca 4 kg

Vi har en miljösäker, hållbar 
och långsiktig avfallshantering

Avfall Ökad sortering av framförallt plast har minskat 
den brännbara mängden med 0,07 kg/under-
sökning på enheten Riddargatan 
Pappersförbrukning har samtidigt minskat 
med ca 0,004 kg /undersökning

fortsättning Tabell 1. Mål och resultat för 2017 fortsättning Tabell 1. Mål och resultat för 2017
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Tabell 2. Resultat av vetenskapliga studier och uppföljningar

Tabell 3. Resultat i nationella kvalitetsregister

Tabell 4. Mål och Strategier för 2018

Studie/Uppföljning Mål Resultat

BEEF-studie/ Inkluderar patienter med förmaks-
flimmer och sömnapnésyndrom

Behandla sömnapnésyndromet för att minska 
recidiv i förmaksflimmer efter elkonvertering

Endast inkluderat drygt 20 patienter av ca 
75 patienter som är målet innan resultat kan 
analyseras

Nationella register Mål Resultat

Swedevox
Nationellt kvalitetsregister för CPAP 1- 
behandling

Samtliga patienter som uppfyller kriteriet för 
rapportering till kvalitetsregister ska bli rappor-
terade till registret

72%

SESAR 2

Nationellt kvalitetsregister för sömnapnépa-
tienter

Samtliga patienter som uppfyller kriteriet för 
rapportering till kvalitetsregister ska bli rappor-
terade till registret

50%

Mål Mått Aktiviteter
Berörda 
miljö-
aspekter

Berörda  
patientsäker-
hetsaspekter

Vi har rätt kvalitet och 
goda medicinska resultat

Deltagande i Equalis 
provningsjämförelser på 
individnivå

Samtliga läkare samt leg biomedicinska  
analytiker som signerar svar ska delta i 
Equalis

Medicinsk kvalitet

Diagnostisk säkerhet Aorta Regelbunden uppföljning och vid metod- 
glidningar genomförs metodgenomgång

Medicinsk kvalitet

Vi har en hållbar ekonomi 
som ger oss handlings- 
frihet och utveckling

Antal läkarbesök Anpassa tidböckerna samt bemanning och 
lokaler till efterfrågan

Effektiv vård

Antal klinisk fysiologiska 
undersökningar

Anpassa tidböckerna samt bemanning och 
lokaler till efterfrågan

Effektiv vård

Antal sömnunder- 
sökningar

Anpassa tidböckerna samt bemanning och 
lokaler till efterfrågan

Effektiv vård

Antal kliniskt fysiologiska 
undersökningar signerade 
av BMA

Kompetensutveckla fler BMA i svarsskrivning Effektiv vård

Andel förskrivna läke- 
medel enligt Kloka Listan

Genomföra e-utbildning i läkemedels- 
förskrivning

Läkemedel

Våra patienter är delaktiga 
och nöjda

Kundnöjdhet "Happyor-
not" NPS

Analysera och följa upp vecko- och  
månadsrapporterna på respektive enhet

Vi har förenklat patientens 
väg i vården

Andel undersökningar 
som genomförs inom  
89 dagar

Anpassa lokaler och bemanning för att 
optimera utbudet

Transporter Tillgänglighet

Andel svar som signeras 
inom fyra dagar (fysio-
login)

Säkerställa och anpassa rutiner kring svars-
skrivning; tas fram månadsvis och diskuteras i 
ledningsgruppen

Effektiv vård

Andel svar som signeras 
inom 14 dagar (mottag-
ningar)

Säkerställa och anpassa rutiner kring svars-
skrivning; tas fram månadsvis och diskuteras i 
ledningsgruppen

Effektiv vård

Andel telefonsamtal som 
besvaras i våra telefon-
växlar

Säkerställa och anpassa rutiner kring telefon-
samtal; tas fram månadsvis och diskuteras i 
ledningsgruppen

Tillgänglighet

Vi har medarbetare som 
tar ansvar och fattar beslut

Engagemangsindikator Genomföra medarbetarenkät och följa upp 
den

Säker vård

"Har du möjlighet att 
utvecklas i ditt arbete" 
(medarbetarenkät)

Genomföra medarbetarenkät och följa upp 
den

Säker vård

Sjukfrånvaro Statistik tas fram månadsvis, rehabiliterings-
plan arbetas fram vid behov. Diskuteras i 
därvid avsedd verksamhets ledning

Säker vård

Vi är stolta över att arbeta 
på Aleris

Andelen ambassadörer 
(medarbetarenkäten) % 
"Hur troligt är det att du 
skulle rekommendera 
Aleris som arbetsplats"

Genomföra medarbetarenkät och följa upp 
den

Säker vård

1 Continuous Positive Airway Pressure 
2 Svenska sömnapnéregistret
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9. Sammanfattning

De viktigaste åtgärderna som har 
vidtagits för ökad kvalitet, miljö och 
patientsäkerhet 
Kvalitet

• Säkerställt personalens kompetens med utbildning

• Oförändrad prestanda på den medicintekniska utrust- 
 ningen genom förebyggande underhåll och investering  
 i ny medicinteknisk utrustning

• Optimerat vårdlokalerna utifrån SLL´s krav på fysisk till- 
 gänglighet samt vårdhygieniska aspekter

• Utökat verksamheten för att kunna ta emot fler patienter

Miljö

• Fortsatt utökning av antal e-remisser och e-svar

• Ökat sortering av papper och plast som lett till minskad  
 mängd brännbart avfall på enheten Riddargatan

• Pappersförbrukning har minskat genom fler e-svar

• Minskat antal varutransporter genom samordning av  
 leveranser

• Minskat antal bud med miljötaxi genom att i högre grad  
 använda cykelbud

• Minskat energiförbrukning på enheten Riddargatan  
 genom utbildning

Hur kvalitet, miljö och patientsäkerhet 
genom egenkontroll har följts upp
Kvalitet

• Utförda egenkontroller vad gäller arbetsmiljö och hygien  
 har följts upp på respektive enhet

• Genomförda interna revisioner har följts upp på varje  
 enhets månadsmöte 

• En övergripande genomgång av utförda egenkontroller  
 har följts upp på ledningens genomgång av hela  
 ledningssystemet

Miljö

• Kontroll har skett mot SLL:s utfasningslista gällande  
 kemikalier för att säkerställa att kemikalier fasas ut

• Användandet av programmet iChemistry för att ha  
 kontroll på inköpta produkter

• Genomförda interna revisioner har följts upp på  
 varje enhets månadsmöte

• Under året har interna och externa brandronder utförts

• Extern revision av miljöledningssystemet har skett av  
 Qvalify AB

Hur risker för vårdskador identifieras 
och hanteras
• Samtlig personal har tillgång till avvikelsehanterings- 
 systemet för rapportering av avvikelser

• Vid risk för vårdskada flyttas avvikelsen upp till verksam- 
 hetschefen för bedömning och åtgärd samt att en lex 
 Maria anmälan görs

Hur informationssäkerheten har  
säkerställts
• Samtlig personal har via epost kunnat följa en e-learning  
 utbildning angående GDPR

• En inventering har påbörjats angående hantering av  
 personuppgifter i de olika databaserna utifrån de nya 
 direktiven i GDPR

Hur och i vilken omfattning hälso- 
och sjukvårdspersonalen har bidragit 
till ökad patientsäkerhet genom att 
rapportera risker, tillbud och negativa 
händelser
• Genom att direkt rapportera tillbud och negativa  
 händelser fångas områden upp som snabbt 
 behöver åtgärdas

• All personal kan enkelt rapportera händelser och avvikelser

Hur patienter och närståendes  
synpunkter och klagomål som har 
betydelse för kvalitet och patient- 
säkerhet har hanterats 
• Synpunkter och klagomål rapporteras i avvikelse- 
 hanteringssystemet för bedömning och åtgärd

• Verksamhetschefen involveras i de ärenden som har  
 påverkan på kvalitet och patientsäkerhet

Hur patienter och närstående  
involveras i patientsäkerhetsarbetet
• Genom inkomna synpunkter och klagomål från patienter  
 har bland annat kallelsebreven justerats så att rätt  
 information finns med

De viktigaste resultaten som har  
uppnåtts
• Hög diagnostisk säkerhet

• En attraktiv arbetsplats

• Nöjda patienter

• Personalens ökade kompetens

• Personalens ökade benägenhet att rapportera avvikelser

• Ökat andelen plast och papper som sopsorteras

• Minskat budtransporter med miljöbil till förmån för  
 cykelbud



Kontakta oss

Aleris Fysiologlab
Riddargatan 12B
114 35 Stockholm
Tel 08-123 195 00 
www.aleris.se/fysiologlab

www.aleris.se
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