
Miljö och hållbarhet 

Vi på ABA ögonklinik bidrar hållbar utveckling genom hög kvalitet och miljö arbete inom 

ögonsjukvård.  

Vår vision att driva god vård för bättre hälsa för alla. Det innebär  en miljö- och ett socialt ansvar 

även på sätt som kliniken bedriver sin verksamhet. 

Miljöarbetet ska bidra till en miljö- och klimatanpassad vård genom att:  

▪ Vi arbetar med ständiga förbättringar för att bidra till en hållbar utveckling i vården och 
för att minska vår miljöpåverkan  

▪ Vi hushållar med resurser, material, energi och vatten för att nå miljömässiga och 
ekonomiska mål  

▪ Vi engagerar medarbetare i miljöarbetet och kommunicerar vår miljöpåverkan och 
miljöarbete till allmänhet och myndigheter 

▪ Vi arbetar förbyggande för att förhindra utsläpp och föroreningar och värderar 
miljöpåverkan i planering, upphandling och beslut  

▪ Vi åtar oss att följa miljölagstiftning och föreskrifter samt krav som berör vår 
verksamhet 

 

 Vår vision på miljöarbete: 

Vi arbetar med långsiktiga miljömål, så skall vi: 

. Följa Kloka listan som innehåller läkemedel som rekommenderas för behandling av vanliga 
sjukdomar enligt SLL läkemedelskommitté. 

. Utvälja produkter, service, planer och strategier så påverkan miljön på minsta möjliga sätt. 

. Göra ständig förbättring genom att vi integrerar miljöfrågorna i det dagliga arbetet. 

. Syssla med förebyggande arbete för att minska mängden avfall och resursförbrukning 

Ledningssystem 

För att kontinuerligt och långsiktigt utveckla och säkerställa vårdens kvalitet ska vi 

inrätta ett ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete som även omfattar 

patientsäkerhetsområdet. 

Det systematiska kvalitetsarbetet ska: 

• syfta till att förebygga vårdskador  

• utgå från syftet med verksamheten, identifierade/prioriterade vårdbehov och 

vårdprocesserna  

• vara anpassat till verksamhetens inriktning, storlek och omfattning  

• utgå ifrån mätbara mål, dokumenteras och kontinuerligt följas upp  

•  vara väl förankrat bland alla medarbetare i organisationen 



Vår strävan för en bättre miljö på ABA ögonklinik 
 

1. Vi ska hushålla med naturresurserna 

Användningen av energi, råvaror och andra resurser skall kontinuerligt minska. 

Utnyttjandet skall vara effektivt och i enlighet med kretsloppsprincipen. 

2. Vi ska planera gemensamt för en bättre miljö 

Varje verksamhet med planeringsansvar skall sträva  på ett miljömässigt hållbart sätt. 

3. Alla skall vara delaktiga 

Alla delar ansvaret för hur miljöfrågorna hanteras. Verksamhetschefer och 

koncernledningen har det yttersta ansvaret. 

4. Vi ska informera och utbilda 

Inom varje verksamhet skall man informera, utbilda och motivera alla så att de kan 

utföra sina arbetsuppgifter på ett miljömässigt ansvarsfullt sätt. Personal och klienter 

skall informeras om hur de kan delta i miljöarbetet. 

5. Vi ska utvärdera miljöåtgärder på lång sikt 

Miljöåtgärder skall ses som långsiktiga investeringar. Initiala kostnadsökningar ger 

vinster på lång sikt. 

6. Vi ska köpa miljöanpassade varor och tjänster 

Alla inköp skall stimulera leverantörer, konsulter och entreprenörer att ta fram 

miljöanpassade produkter och tjänster. Alla led; råvaror, produktion, transporter och 

avfall, skall tas med i beräkningen. Vi ska prioritera leverantörer med dokumenterade 

miljömål och insatser. 

7. Vi ska samverka med andra företag, myndigheter och organisationer 

Alla verksamheter skall, i enlighet med agenda 21, samverka med olika parter för att 

åstadkomma en hållbar utveckling.Vår vision är att driva kunskap om livet och verka 

för en bättre hälsa för alla. Det innebär ett miljöansvar och ett socialt ansvar även på 
det sätt som universitetet bedriver sin verksamhet. 


