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• Ägs av Investor

• Drygt 9.000 medarbetare

• Vår vårdfilosofi handlar om att utgå 
från det friska och se varje människa 
i de dagliga mötena.

Sida 2
Aleris Omsorg

Aleris är ett privat vård- och omsorgsföretag 
verksamma i Sverige, Norge och Danmark



Jag har haft förmånen att delta i 
expertgruppen utredningen. Rätt information 
i vård och omsorg S2011:13



Det ska vara lätt att göra rätt
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• Vi vill göra rätt

• Vi vill följa lagrum

• Vi vill jobba patientsäkert

• Vil vill säkerställa patientens  
delaktighet  och integritet

Förutsättningarna ser olika ut
Missuppfattningar om gällande lagrum.



Jag ska beskriva två fall från verkligheten

. Elsa 88 år – vi följer Elsa som vårdas på olika 
vårdinrättningar

. Äldreboendet  – verksamhetsövergång från 
kommunal verksamhet till privata regi

Aleris Omsorg
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Elsa 88 år

Aleris Omsorg
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Det här är Elsa. Elsa bor i en förort till 
Stockholm. Hon är 88 år och bor  ensam i 
sin lägenhet. Hemtjänst och primärvården  
är hennes  kontaktet med vård och omsorg

Februari  2015 ändras hennes tillvaro och 
hon tvingas söka mer vård och omsorg.



Elsas möten med olika vårdgivare



Detta skulle underlätta och gynna patient 
säkerheten

Aleris Omsorg 

Direktåtkomst av journaler i samband 
med en aktiv vårdkontakt detta oavsett 
vilken vårdgivare som driver verksamheten

Journalsystemen pratar med varandra 

Möjligheter till sammanhållen journal i en 
integrerad verksamhet

Samlad bild av den enskildes ordinerade 
läkemedel.
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Äldreboendet ligger i Nacka utanför 
Stockholm.

Boendet har drivits av kommunen i 5 år. 
Från den 1 april tar Aleris Omsorg över 
driften efter att ha lagt anbud på att driva 
boendet.

Vad händer?

Vem äger journalerna?

Hur säkerställer man tillgång till 
information om den enskilde patienten?

Hur säkerställer vi hälso- och sjukvården 
och omsorgen för den enskilde?
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Verksamhetsövergång   



Svårigheter och möjligheter
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• Olika vårdgivare, privata, kommunala och 
landstingsdrivna verksamheter som 
patienterna rör sig mellan. Sekretessen följer 
organisationen och inte patienten

• Flera olika datasystem och 
dokumentationssystem som inte kan eller får 
tala med varandra.

• Svårigheter att  tolka lagrum rätt

. 



Svårigheter och möjligheter 
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Det ska vara lätt att göra rätt



Tack  


