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Kvalitets- och säkerhetsstandarder
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Att hålla en hög kvalitet är avgörande för vår framgång
I nästan 70 år har Alcon strävat efter att utveckla produkter [2] av högsta kvalitet för att bidra till
att bevara, återställa och förbättra människors syn över hela världen.
Hos oss står patienten alltid i centrum, och vårt engagemang för kvalitet styrs av
patientbehoven. Eftersom vårt arbete påverkar miljontals patienter på många olika sätt är vårt
orubbliga engagemang när det gäller kvalitet avgörande för att vi ska kunna erbjuda våra
kunder och deras patienter riktigt tillförlitliga produkter. Varje produkt testas för att se till att
den följer globala krav och lagar samt är säker och effektiv. Vi har även utformat ett
heltäckande hanteringssystem för att vi ska kunna garantera en jämn och hög kvalitet i alla
olika led av verksamheten. Alcon är till och med engagerad i de kommittéer som utvecklar
kvalitetsstandarder världen över.

Sätter standarden, från början till slut
I alla led av vår verksamhet kräver Alcon kompromisslös perfektion.
Forskning och utveckling: [3]
Alcon R&D tillämpar en strategi som bygger på att man har ett kärnteam för
produktutveckling och support, där experter på tillverkning, kvalitet och säkerhet,
marknadsföring samt kliniska och lagrelaterade frågor arbetar tillsammans för att
förflytta produkterna genom alla produktionsled [4].
Tillverkning: [5]
Tack vare vårt övergripande kvalitetshanteringssystem kan vi testa och övervaka alla
tillverkningsprocesser. Dessutom granskas alla våra produkter ytterst noggrant innan de
skickas ut till kunderna.
Ständig förbättring:
Genom att regelbundet utvärdera alla system som styr verksamheten blir Alcon bättre
rustat att genomföra anpassningar för att öka produkternas effektivitet. Vi genomför
ständigt kvalitets- och produktivitetsförbättringsprojekt där vi ser över mål, granskar
resultat, analyserar data och vidtar korrigerande och förebyggande åtgärder för att
bibehålla vår höga standard.

En säker arbetsplats
Ett förstklassigt program för hälsa, säkerhet och miljö (HSE) kräver ett mycket bra samarbete
mellan chefer och deras medarbetare. Genom vår övergripande HSE-policy sätter vi
standarden för en hög säkerhet. Policyn tillämpas på alla nivåer av företaget. Vi är ytterst
noga med att följa alla standarder och bestämmelser som reglerar vårt område, och fortsätter
att utveckla processförbättringar i alla delar av verksamheten. En säker och hälsosam
arbetsmiljö är ett måste för oss, och vi ställer upp relevanta HSE-mål inom alla delar av vår
verksamhet.
Vi främjar även en företagskultur som präglas av ömsesidigt ansvar, där medarbetarna håller
sig själva och varandra ansvariga för att upprätthålla standarder som överensstämmer med
de säkerhetsprinciper vi har ställt upp:
Säkerheten och hälsan för alla Alcons medarbetare är högsta prioritet
Alla arbetsrelaterade skador och sjukdomar kan förhindras
Det är nödvändigt att lära medarbetarna att arbeta säkert
Säkerhet och hälsa är ett gemensamt ansvar för alla inom organisationen
Att arbeta säkert är ett anställningsvillkor

Relaterade länkar
Etik, styrning och efterlevnad [6]
Miljömässig hållbarhet [7]

Förbättra ögonhälsan med strategiska donationsområden [8]
Tillverkning och distribution

[5]

Patientinriktade upptäckter och behandlingar
Vi utvecklar innovativa ögonbehandlingar baserat på icke tillgodosedda medicinska behov och
djupgående vetenskapliga kunskaper om ögonsjukdomar och synfel.
SE HUR VI GÖR DET. [4]

Alcon Kontor
Alcon företag och forskargrupper verksamma över hela världen.
sökplatser [9]
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