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Capio AB (publ) är en ledande paneuropeisk vårdgivare som erbjuder ett brett vårdutbud av hög kvalitet inom medicin, kirurgi 
och psykiatri genom sina sjukhus, specialistkliniker och primärvårdsenheter. Sedan den danska verksamheten förvärvades i 
början av 2017 är Capio verksamt i fem länder: Sverige, Norge, Danmark, Frankrike och Tyskland. Under 2016 tog Capios  
12 435 medarbetare emot 4,7 miljoner patientbesök i koncernens verksamheter, med en omsättning om 14 069 MSEK. Capios 
verksamhet är geografiskt uppdelad i tre rörelsesegment: Norden (54% av koncernens omsättning 2016), Frankrike (38% av 
koncernens omsättning 2016) och Tyskland (8% av koncernens omsättning 2016). För mer information om Capio se 
www.capio.com/sv. 
 

 
Capio fortsätter att investera i den digitala vården 

 
 
Capio stärker sitt engagemang i utvecklingen av digitala lösningar för sjukvården genom att 
investera 49 MSEK i den nyemission om 100 MSEK som e-hälsoföretaget Doctrin annonserat 
idag. Genom investeringen deltar Capio i utvecklingen av nya digitala tillämpningar baserade på 
artificiell intelligens, vilket effektiviserar vårdprocesser och förbättrar patientupplevelsen av 
vården.  
 
Capio och Doctrin samarbetar sedan slutet av 2016. Under hösten 2017 startade implementeringen av 
de nya digitala verktygen ”Bättre Besök” och ”Läkarbesök Online” inom Capios primärvårdsverksam-
het i Sverige. Båda tjänsterna baseras på en omfattande medicinsk algoritm som på ett strukturerat 
sätt samlar in information om patientens sjukdomshistoria. Patienten erbjuds vård där hon eller han är 
och då behovet uppstår. Därutöver stödjer verktygen den medicinska kvaliteten då algoritmen bidrar 
till mer precisa diagnoser. För läkare och sjuksköterskor innebär verktygen ett stöd i det dagliga 
arbetet och fler patienter kan erbjudas vård då tiden för t.ex. ett läkarbesök blir kortare.  
 
Utrullningen till Capios 200 000 listade patienter i Skåne har slutförts och arbetet med att göra 
tjänsterna tillgängliga för patienter i Stockholm har påbörjats. Från och med våren 2018 kommer 
Capios samtliga 750 000 listade primärvårdspatienter vid 83 vårdcentraler att ha tillgång till ”Bättre 
Besök” och ”Läkarbesök Online”. I tillägg kommer ”Läkarbesök Online” att vara tillgängligt för samtliga 
invånare i Sverige. 
 
”Samarbetet med Doctrin är ett av våra viktigaste initiativ för att förbättra vården för våra patienter 
genom en unik kombination av digitala tjänster och den fysiska vården inom Capio”, säger Thomas 
Berglund, VD och koncernchef Capio. 
 
Capio har sedan tidigare investerat 13 MSEK i Doctrin och efter dagens nyemission uppgår 
Koncernens totala investering till 62 MSEK. Minoritetsposten förväntas inte ha någon väsentlig 
finansiell påverkan för Koncernen under 2017 eller 2018. 
 
Doctrin AB grundades 2016 och har 29 anställda. Bolaget har säte i Stockholm. VD är Magnus 
Liungman. 
 
För information vänligen kontakta: 
 
Thomas Berglund, VD och koncernchef 
Telefon: 0733-88 86 00 

Kristina Ekeblad, IR manager 
Telefon: 0708-31 19 40 
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