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Kvalitets- & Miljöpolicy MedHelp Sjukvårdsrådgivning AB 
MedHelp Sjukvårdsrådgivning erbjuder digitala vårdlösningar till regioner och vårdmottagningar. 

Genom att leverera högkvalitativ sjukvårdsrådgivning strävar vi efter att bidra till ett enklare och 

hälsosammare liv för våra patienter, minimera belastningen på vårdmottagningar samtidigt som resor 

för medarbetare och patienter minskar. 

Kvalitets- & miljöledningssystemet ska vara utformat och tillämpat som ett verktyg för att successivt 

förbättra och effektivisera verksamheten mot total kvalitet och med minsta möjliga miljöpåverkan. 

I detta arbete åtar sig MedHelp att:  

• Uppfylla lagar och förordningar så att vårt arbete utformas i samklang med samhället. 

• Påverka kunder och leverantörer till ett ökat kvalitets- & miljöarbete. 

• Engagera medarbetare att bidra till MedHelps helhetsresultat, miljöpåverkan och totala 

kvalitet.  

• Bidra till en hållbar utveckling i samhället och förbli en pålitlig operatör inom vårt 

tjänsteområde vad gäller kvalitets- och miljöarbete.  

• Ständigt utvärdera och förbättra vårt kvalitets- och miljöarbete. Vi eftersträvar att 

kontinuerligt försöka minska våra miljöavtryck från vår verksamhet genom effektivare 

utnyttjande av energi, smart logistik rörande transporter, minska förbrukningsmaterial och 

råvaror samt endast använda miljöklassade kemikalier. 

• Anpassa våra tjänster och säkerställa rätt leverans, i rätt tid och på ett patientsäkert sätt utifrån 

våra kunders och intressenters behov, krav och förväntningar.  

• Säkerställa tillgången till effektiva hjälpmedel internt i form av metoder, instruktioner, 

utrustning, utbildning och stödsystem för samtliga medarbetare. 

• Skapa de förutsättningar som krävs för att uppnå önskad kvalitet och miljöreducering, genom 

att formulera årliga verksamhetsmål, utvärdera det samlade resultatet samt successivt förbättra 

verksamheten. 

 

 


