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 tillsammans med medarbetare på Capio Clinique Aguiléra 

i Biarritz, som Capio förvärvade 2011.

Detta är 
Capio
Capio-koncernen är ett av Europas ledande hälso- 
och sjukvårdsföretag med en paneuropeisk närvaro.

Genom våra sjukhus, specialistkliniker och vårdcentraler  erbjuder 

vi ett brett vårdutbud av hög kvalitet inom medicin, kirurgi och 

 psykiatri. Våra verksamheter och över 9 500 medarbetare fi nns 

i Sverige, Norge, Frankrike, Tyskland och Storbritannien. Under 

2011 tog vi emot över 2,6 miljoner patientbesök.

Sverige

Ett akutsjukhus, två närsjukhus, tolv specialistkliniker

och 34 vårdcentraler.

Norge

Fyra medicinska center i Oslo, Bergen, Fredrikstad

och Hamar.

Frankrike

Tjugo sjukhus och sex specialistkliniker med inriktning

på bland annat dialys, rehabilitering och psykiatri. 

Tyskland

Fyra lokala akutsjukhus, fyra specialistkliniker, 

två sjukhus för rehabilitering och omvårdnad och 

fem öppenvårdsmottagningar (MVZ).

Storbritannien

Ett specialistsjukhus i London inriktat på psykisk hälsa.

 Capio
Årsöversikt 2011

Capio AB

Box 1064

405 22 Göteborg

Besöksadress: Lilla Bommen 5

Telefon: +46 (0)31 732 40 00

Fax: +46 (0)31 732 40 99

E-post: info@capio.se

www.capio.com/sv
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Delarna skapar helheten

Metoden
Kvalitet 
byggd på 
fyra hörn-
stenar
Läs mer på sidan 3

Capio-modellen

Basen
Värderingarna Läs mer på sidan 2

Modern medicin God information

Vänligt 
bemötande

Ändamålsenlig 
miljö och 
utrustning

Praktiken
Människorna 
gör skillnaden
Läs mer på sidan 5

Kvalitet
driver

produktivitet

4

1

3

2

Skapa en
organisation för
ständiga initiativ
och förbättringarKontinuerlig

utveckling bygger
medicinsk excellens

Spegla verksamheten
i enkel och tydlig 

rapporteringUtbildning och 
intern rekrytering 
bygger kunskap 
och kontinuitet

Kvalitet Medkänsla Omsorg

Hur delarna i Capio-modellen samverkar till att skapa en helhet för patient- och samhällsnytta. 

Vad vill vi uppnå?

Capios uppgift är att bota, lindra och trösta patienter som 

söker vård vid våra sjukvårdsinrättningar. 

Vår vision är bästa möjliga livskvalitet för varje patient. 

Så här gör vi 

Capios kultur bygger på de värderingar som är vårt funda-

ment: Kvalitet, Medkänsla och Omsorg. 

Vi strävar efter att skapa god kvalitet i sjukvården via fyra 

hörnstenar, eller metoder om man så vill, Modern medicin, 

God information, Vänligt bemötande och Ändamålsenlig miljö 

och utrustning. 

För att förstärka och stabilisera de fyra grundstenarna 

krävs det att vi har medarbetare med rätt kunskap och en 

kultur som främjar ständiga och systematiska framsteg. 

Dessa förutsättningar skapar vi med hjälp av vår beprövade 

organisationsmodell, som även den består av fyra viktiga 

kuggar – där var och en är sammanlänkad med de övriga. 

Resultatet: god sjukvård till fl er

Vårt metodiska sätt att arbeta innebär att vi är i en ständig 

förfl yttning. Kvaliteten ökar med bättre behandlingsresultat 

och lägre antal vårdskador. Kvaliteten driver i sin tur högre 

produktivitet. Det innebär såväl ökad patient- som samhälls-

nytta, eftersom pengarna räcker till att ge fl er patienter god 

sjukvård.

Produktion: Capio AB i samarbete med Solberg Kommunikation

Foto: Sid 6 Fredrik Johansson, sid 27 Marcus Ericsson/Bildbyrån, 

övriga foton Alexander Ruas. 

Tryck: Ljungbergs tryckeri

Kontakt

Capio AB

Informationsansvarig Linda Wallgren

Tel: +46 31 732 40 00 E-post: linda.wallgren@capio.com
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Mission och vision

Bota. Lindra. Trösta.
Vi fi nns till för en uppgift. Att bota, lindra och trösta dem som 

söker sjukvård hos Capio. Det är också innebörden av den 

ed som formulerades för första gången för cirka 2 400 år 

sedan av läkekonstens fader – Hippokrates. 

Den moderna medicinska utvecklingen gör att allt fl er sjuk-

domar kan botas eller åtminstone lindras. I Capio gör vi allt vi 

kan för att ta tillvara denna utveckling. Vi använder all den 

kunskap och erfarenhet som fi nns hos våra medarbetare för 

att nya landvinningar så snabbt som möjligt skall komma 

patienterna tillgodo. Nya och bättre metoder och arbetssätt 

blir först verklighet när de införs i det dagliga vårdarbetet. 

Det fi nns tillfällen då bot är omöjlig och lindringen bara till-

fällig. Då är tröst en viktig del av vården. Att vi ser människan, 

oron och sorgen och gör vad vi kan för att ge stöd. Just det 

personliga bemötandet är viktigt att komma ihåg när vi står 

mitt bland all högteknologi och engageras i de många sofi sti-

kerade behandlingsmetoder som fi nns i dagens sjukvård.

Bästa möjliga livskvalitet för varje patient
Målet för allt sjukvårdsarbete är att uppnå bästa möjliga livs-

kvalitet för varje enskild patient. Många blir helt friska, andra 

får möjlighet att leva ett mer normalt liv. Också i livets slut-

skede kan människors självkänsla och värdighet respekteras 

och stärkas. Vår främsta motivation är kvalitet, medkänsla 

och omsorg.

Operationssjuksköterska Birgitta Sjølander, Volvat, Oslo.
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Capio-modellen/Basen

Värderingarna: 

Fundamentet i 
verksamheten
När vi får vård är vi i ett utsatt tillstånd – mer eller mindre 

hjälplöst, eller i vart fall hjälpbehövande. Dessutom har vi 

ibland begränsad insikt och kunskap om sjukdomen och hur 

den bäst behandlas. Ett stort ansvar läggs därmed på sjuk-

vården och dess medarbetare, vilket går långt utöver vad 

som gäller i många andra av livets skeenden och aktivi-

teter. Fundamentet i Capios verksamhet utgörs av tre 

grundläggande värderingar för att hantera detta ansvar 

och i vår strävan efter att skapa bästa möjliga livskvalitet 

för varje enskild patient.

Kvalitet Medkänsla Omsorg

Kvalitet: Vår första prioritering är 

medicinsk kvalitet – här fi nns det 

inget utrymme för kompromisser. 

Vi ska komma ihåg att det som 

är rutin för sjukvården ofta är en 

unik upplevelse för patienten. Där-

för är högsta medicinska kvalitet 

inte tillräckligt. Vi behöver även visa 

medkänsla och omsorg, våra två 

andra kärnvärderingar.

Medkänsla: Idag sker många av 

framstegen inom medicinen genom 

tekniskt avancerade  metoder. Detta 

är viktigt för det medicinska resultatet 

men den mänskliga aspekten i sjuk-

vården kan aldrig ersättas av läkeme-

del eller appa rater. Därför är med-

känsla och  förståelse för patientens 

rädsla och utsatthet lika  viktig för hur 

våra patienter upplever vården.

Omsorg: Vår förståelse för patien-

tens situation gör att vi visar omsorg 

om både stort och smått. Omsorg 

om patienterna – förstås. Men också 

omsorg om att göra vårt dagliga 

arbete bra i relation till arbetskam-

rater och till Capio. Vi vet att var 

och en av oss gör skillnad och att 

var och en av oss behövs i teamet 

för att det skall fungera.
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Modern medicin
Det sker en ständig utveckling av medicinska meto-

der. Vad som för bara några år sedan hanterades 

genom en större operation kan i dag ha utvecklats till 

enklare ingrepp eller rent av medicinering. Det är vik-

tigt att vara nära utvecklingen och ha en organisation 

som kan ta till sig medicinska landvinningar på ett 

snabbt och kvalitetsmedvetet sätt.

God information
En välinformerad patient är en trygg patient som till-

frisknar fortare. Korrekt information om diagnosen,

behandlingen och vårdförloppet är mycket viktig, lik-

som hur man själv som patient kan underlätta och 

påskynda återhämtningen efter genomförd behandling.

Vänligt bemötande
Vi vill alla bli sedda och behandlade på ett vänligt 

sätt. Det gäller i synnerhet för patienter som är oro-

liga för sin sjukdom och vad som kommer att hända 

härnäst. Här är det viktigt att komma ihåg att det 

som är rutin för oss är nytt för patienten. Vi behöver 

utgå från hans eller hennes perspektiv i bemötandet 

och visa medkänsla och omsorg – viktiga ingredien-

ser för att ge den styrka som hjälper tillfrisknandet.

Ändamålsenlig miljö 
och utrustning
Den inre ambitionen avspeglas i den yttre miljön. 

Moderna, ändamålsenliga och fräscha lokaler skapar 

en positiv miljö och bidrar till kortare behandlings-

tider. Forskning visar att en omgivning som människor 

är bekväma i gör att de mår bättre, både till kropp 

och själ. I takt med den medicinska utvecklingen 

måste också sjukvårdens ”maskinpark” och IT- 

system förnyas och utvecklas.

Metoden:  

Kvalitet byggd på 
fyra hörnstenar
Patienten är vår första prioritet. Vi vill ständigt utveckla vår 

förmåga att bota, lindra och trösta – och ju bättre vi blir på 

att ge vård av hög kvalitet, desto fl er kan vi hjälpa till samma 

kostnad för samhället. 

Kvalitet driver med andra ord produktivitet, vilket innebär 

att fl er patienter kan få bra vård. 

När vi sammanfattar kvalitet i vården är det fyra områden 

som är särskilt viktiga: Modern medicin, God information, Vän-

ligt bemötande och Ändamålsenlig miljö och utrustning. De 

bildar tillsammans en stabil grund för att skapa god sjukvård. 

Hörnstenarna samverkar

För att kunna erbjuda våra patienter bästa möjliga livskvalitet 

kompromissar vi aldrig när det kommer till den medicinska 

kvaliteten. Det innebär inte att vi kan brista i de tre övriga 

områdena. Tvärtom. God information och ett vänligt bemö-

tande gör att patienterna känner sig trygga och återhämtar 

sig och tillfrisknar fortare. På samma sätt bidrar funktionella 

lokaler och rätt utrustning till att höja den medicinska kvali-

teten. Sammantaget leder det till ökad livskvalitet bland 

patienterna. Därför arbetar vi för att höja nivån inom samtliga 

dimensioner parallellt. Det är ett ständigt pågående arbete 

som aldrig tar slut. 

Kvalitetssäkrar genom register

Capio säkerställer att vi lever upp till minst avtalad kvalitet 

eller bättre i våra verksamheter genom att delta i nationella 

kvalitetsregister och mäta relevanta kvalitetsparametrar. Vilka 

och hur många kvalitetsparametrar som mäts varierar bero-

ende på vårdverksamhetens karaktär, innehåll och krav från 

beställare i de olika länderna och landstingen. Parametrarna 

omfattar såväl medicinska resultat och processer som patient-

upplevd kvalitet, exempelvis vad gäller information före och 

efter behandling samt vänligt bemötande. 

Övergripande styrning och kontroll sker genom koncern-

styrelsens kommitté för medicinsk kvalitet och regelefterlevnad, 
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Capio i nationella patientundersökningar av oberoende parter 

och genomför löpande egna patientundersökningar. 2011 

deltog majoriteten av sjukhusen i en nationell undersökning 

av slutenvårdspatienter på uppdrag av det franska hälso-

ministeriet.

Sprida nya arbetssätt

För Capio är det viktigt att kvalitetsinriktade initiativ som sker 

på en enskild enhet inte stannar där. Därför dokumenteras 

arbetsprocessen och föreslås som en standardiserad åtgärd 

eller ett standardiserat vårdprogram i möjligaste mån. På så 

sätt skapas möjligheter för att överföra nya arbetssätt och 

behandlingsmetoder till Capios samtliga marknader – så att 

fl er patienter får tillgång till samma goda behandlingskvalitet.

Inom Capio fi nns ett fl ertal strukturerade aktiviteter för 

 kunskapsutbyte. Hit hör exempelvis nationella seminarier 

samt utbyte av kunskap kring goda exempel i verksamheten 

och överföring av evidensbaserad medicin från vetenskap 

till  klinisk praxis, där externa nyckelpersoner med relevant 

medicinsk expertis deltar. 

Funktionell miljö och utrustning

Capio strävar efter att alltid ha ändamålsenliga miljöer och 

utrustning i sina verksamheter. De senaste åren har Capio 

bland annat arbetat aktivt med ett femårigt fastighetsutveck-

lingsprogram i Frankrike. Syftet är att kunna erbjuda både 

de franska patienterna och medarbetarna mer moderna och 

funktionella sjukvårdslokaler som leder till ökad kvalitet och 

möjlighet att ta emot fl er patienter. Programmet omfattar 

både byggande av nya sjukhus och tillbyggnader samt sam-

manslagningar av befi ntliga sjukhus. Även i Tyskland pågår 

nybyggnationer av sjukhus med samma målsättning. 

Utveckla medarbetarna – en nyckelfaktor 

För att kunna behålla och utveckla våra kompetenta medar-

betare är det även viktigt med intern rörlighet. Att skapa möj-

lighet för medarbetare att ta sig an ett nytt ansvarsområde, 

en ny roll eller att byta enhet bidrar till kompetensutveckling, 

ökat engagemang och helhetssyn – något som i det långa 

loppet leder till högre kvalitet. 

Ledarskapet har en betydande roll i det löpande kvalitets-

arbetet. Capio erbjuder utvecklingsprogram för chefer och 

nyckelpersoner på olika nivåer. Metoder för förbättrings-

arbete inom kvalitet och patientsäkerhet är en viktig kompo-

nent i utbildningen. Ledare inom Capio bidrar även med sina 

erfarenheter till utveckling av ledarskap i vården utanför den 

egna organisationen. Ett sådant exempel är deltagande i 

”Sjukvårdens ledarskapsakademi” som är ett årligt mentor- 

och managementprogram för personer med ledaruppdrag 

inom sjukvård och forskning i Sverige.

Medical Compliance Committee, som sammanträder två 

gånger per år. Styrning och uppföljning sker därefter på tre 

nivåer i organisationen. I frontlinjen – vid varje enskild vård-

enhet som exempelvis en vårdcentral eller en vårdavdelning 

– på kliniknivå och regional nivå samt slutligen på affärsom-

rådesnivå. Vi är måna om att mätningarna sker ofta och 

regelbundet. 

Förutsättningarna varierar mellan länderna

Förutsättningarna när det gäller deltagande i nationella kvalitets-

register varierar betydligt mellan de länder där Capio verkar. 

I Sverige och Norge fi nns det exempelvis väl utvecklade regis-

ter på nationell nivå, vilket underlättar jämförelse mellan olika 

enheter och metoder – något som bidrar till att påskynda 

 förbättringsarbetet. Capio Specialistkliniker rapporterar exem-

pelvis till 23 olika nationella och centrala kvalitets register. Capio 

S:t Göran rapporterar till samtliga 27 nationella kvalitetsregister 

inom de specialiteter som sjukhuset bedriver verksamhet och 

Capio i Norge rapporterar till ett fl ertal nationella register. 

I Frankrike och Tyskland saknas  delvis  motsvarande heltäck-

ande nationella register,  vilket  försvårar jämförelser och identi-

fi kation av förbättringspotential. I dessa länder säkerställer 

Capio uppföljning av vårdkvaliteten genom undersökningar 

i egen regi och frivilliga sam arbeten med andra sjukhus och 

organisationer. 

Systematisk uppföljning av utvecklingen

Våra vårdenheter i samtliga länder – Frankrike, Tyskland, 

Storbritannien, Norge, och Sverige – deltar i nätverk för 

kvalitets arbete. Bland annat görs studiebesök på ledande 

sjukhus och vårdenheter. Kvalitetsregistreringar görs i alla 

länder där Capio är etablerat, liksom kartläggning av utveck-

lingen inom sjukhusens interna kvalitetsparametrar, till exem-

pel sjukhusrelaterade infektioner, trycksår, fallskador och 

undernäring. Varje år genomförs internationella jämförelser 

genom kollegiala nätverk med ömsesidigt kunskapsutbyte. 

Capios nära europeiska samverkan skapar goda möjligheter 

att identifi era nya innovativa och effektiva arbetssätt som kan 

föras ut i organisationen.

Samarbete kring patientsäkerhet

Ett exempel på internationellt samarbete gällande patientsä-

kerhet återfi nns i Tyskland, där Capios sjukhus deltar i Initia-

tive Qualitätsmedizine (IQM). Det är en icke vinstdrivande 

sammanslutning av 128 sjukhus i Tyskland och Schweiz vars 

behandlingar omfattar 2,3 miljoner patienter per år. IQM:s 

kvalitetsregister omfattar bland annat vårdskador och morta-

litet inom somatiska specialiteter, däribland stroke och höft-

frakturer. Capios enheter i Tyskland deltar också i de natio-

nella kvalitetsregister som är reglerade i tysk lag. Resultaten 

är offentliga och jämförs mellan sjukhusen. I Frankrike deltar 

Capio forskningsstiftelse

2001 inrättade Capio en forskningsstiftelse som stödjer 

patientnära forskning och annan forskning som har betydelse 

för stora patientgrupper och folkhälsan i allmänhet. Ansökan 

kan göras en gång per år. Intresset är stort och 2011 fi ck 31 

projekt anslag från stiftelsen, som hittills har delat ut 11,5 MSEK. 
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Praktiken:

Människorna gör 
 skillnaden 
Med Capio-modellen vill vi bidra till förnyelse av sjukvården, 

så att fl er patienter får tillgång till vård av högre kvalitet. Indivi-

dens och teamets kunskap är en absolut förutsättning för 

kompromisslös kvalitet. Men professionalismen måste få fullt 

genomslag och det får den bara i en miljö och kultur som ger 

ansvar, befogenheter och resurser till teamet och individerna. 

Därför bygger vi vår organisation med utgångspunkt från 

patienten och teamet runt honom eller henne. Resten av 

organisationen är en överbyggnad, som enbart fi nns till för att 

ge teamet och individerna det stöd som behövs för vårdens 

genomförande.

Verksamheten byggs alltså underifrån med decentraliserat 

ansvar, så att de som arbetar nära patienterna styr utvecklingen. 

På så sätt är det möjligt att kontinuerligt förfi na vårdproces-

serna, vilket leder till högre livskvalitet för patienterna. Vårt sätt 

att organisera sjukvård kan sammanfattas i fi guren nedan. 

Kvalitet
driver

produktivitet

4

1

3

2

Skapa en
organisation för
ständiga initiativ
och förbättringarKontinuerlig

utveckling bygger
medicinsk excellens

Spegla verksamheten
i enkel och tydlig 

rapporteringUtbildning och 
intern rekrytering 
bygger kunskap 
och kontinuitet

Capio-modellen/Praktiken
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Steg 1:

Skapa en organisation 
för ständiga initiativ 
och förbättringar
Allt vi gör utgår från patienternas perspektiv. Därför bygger vi 

vår verksamhet underifrån och upp. Att vi har patienten för 

ögonen innebär även att vi inte väntar på order, vi tar initiativ. 

Vår kultur innebär att det är medarbetarna i frontlinjen som 

har initiativet och ansvaret att genomföra förbättringar. Det är 

läkarna, sjuksköterskorna och all annan personal som möter 

patienterna på våra över 300 vårdenheter. Och det är de som 

har bäst kunskap om hur förbättringarna bör ske på just 

deras enheter.

Varje vårdenhet leds av en chef som har tydliga befogen-

heter och ansvar för att nå uppsatta mål. På så sätt utnyttjar 

vi kunskapen hos våra enhetsansvariga bäst, samtidigt som 

medarbetarna får möjlighet att växa och se att deras kun-

skap och initiativ gör skillnad. Det ökar kvaliteten och pro-

duktiviteten. På så sätt blir vi bättre på att bota, lindra och 

trösta fl er patienter.

Vi vet att Capio-modellen fungerar. När medarbetarna 

 känner delaktighet och övertygelse om att de kan påverka 

sin arbetssituation skapas bättre vård för patienterna på ett 

systematiskt sätt. Det märks inte minst i våra med arbetar-

undersökningar som visar goda resultat.

1
Capio-modellen/Praktiken

Lena Ekelius arbetar som ST-läkare i allmänmedicin 

på Capio Citykliniken i Landskrona. Hon är även ord-

förande för Sveriges Yngre Läkares Förening.

2011 fi ck Lena Ekelius utmärkelsen ”Framtidens ledare

i läkarkåren” av läkarnätverket MedUniverse. I juryns moti-

vering står bland annat följande: ”Med tydligt preciserade 

framtidsmål, där både läkaren och patienten är i fokus, 

visar hon vägen för yngre kollegor när det gäller att våga 

ta ledarskapet i vården”. Hennes grundinställning stäm-

mer väl överens med Capios kultur och värderingar.

”Det jag märker allra tydligast är att vi har en kultur 

som uppmuntrar till initiativ från alla – man väntar inte 

på direktiv ovanifrån. På så sätt tar vi tillvara var och 

ens drivkraft, kunskap och fallenhet, oavsett vilken titel, 

ålder eller bakgrund man har. Det är stimulerande och 

en viktig orsak till att jag trivs så bra”, säger Lena 

Ekelius, som började arbeta på Capio hösten 2011.

Utvecklingsmöjligheterna bidrog till att hon sökte sig 

till Capio. 

”Det fi nns en positiv och öppen anda här och goda 

möjligheter för var och en att utvecklas. Det stod klart 

redan från första stund och är en viktig orsak till att jag 

bytte hit. Jag tror att den typen av frågor blir allt vikti-

gare framöver för att locka medarbetare”, säger Lena 

Ekelius.

Framtidens ledare i läkarkåren 2011

Lena Ekelius, ST-läkare, Capio Citykliniken Landskrona.
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Capio-modellen/Praktiken

Steg 2:

Spegla verksamheten
i enkel och tydlig 
rapportering 

2
Vi vill skapa en kultur för ständiga kvalitetsförbättringar i varje 

vårdenhet. Det förutsätter bland annat god förståelse för hur 

mycket vård som förväntas ges under en viss period. Detta 

kallar vi för vår produktion. Antalet patienter i öppenvård, 

antalet patienter vars vård kräver en eller fl era övernattningar 

och antal operationer är exempel på centrala nyckeltal i vår 

produktion. 

Med produktivitet menar vi hur duktiga vi är på att ge vård, 

så att patienterna blir friska fortare och att fl er patienter kan 

få samma goda vård. Några exempel på nyckeltal för att mäta 

produktiviteten är medelvårdtiden, beläggningen på vårdav-

delningen, utnyttjandegraden i operationssalen och mängden 

patienter i öppenvård per vårdenhet. 

Vi måste även ha rätt antal bäddar, operationssalar, medar-

betare och kompetenser. Detta är några centrala nyckeltal vi 

använder för att kartlägga våra resurser, eller kostnader om 

man så vill.

Vår resultaträkning är ett viktigt styrinstrument för chefer 

på samtliga nivåer. Den används, tillsammans med nyckelta-

len, för att analysera och påverka verksamheten såväl medi-

cinskt som ekonomiskt. På så sätt frigörs medel och resurser 

som vi kan använda för att genomföra ytterligare investe-

ringar i kvalitetshöjande och produktiv vård.

Vår resultaträkning är funktionell och delar in verksam-

heten i försäljning och direkta kostnader (rörliga) vilka 

tillsammans ger ett bruttoresultat och en bruttomargi-

nal. Till bruttoresultatet tillkommer därefter overhead-

kostnader (fasta) för att komma fram till ett rörelsere-

sultat och en rörelsemarginal. Försäljningen motsvarar 

erhållen ersättning för den vård som utförts i respek-

tive verksamhet. De direkta kostnaderna speglar 

användandet av direkta resurser i verksamheten 

såsom exempelvis löner till läkare och övrig medicinsk 

personal, material, röntgen och lokalkostnader. Over-

headkostnaderna speglar den infrastruktur som är 

nödvändig för att bedriva verksamheten utan att den 

är direkt kopplad till utförandet av vård till patienten 

och kan exemplifi eras genom löner till verksamhets-

chefer, IT-infrastruktur och HR. Overheadkostnader är 

till stora delar fasta varför en ökad verksamhetsvolym 

påverkar resultatet positivt. 

Produktion

Resurser
Produktivitet

Intäkter

Direkta kostnader
personal, material, övrigt

Bruttoresultat

Overheadkostnader

Rörelseresultat

:

Modern medicin

Kvalitet
driver

produktivitet

Capios ekonomiska modell
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Vi tror på människor och vi vill se varandra växa. Den decen-

traliserade organisationsstrukturen där individen får nya insik-

ter och har möjligheter att påverka vården och sin egen 

utveckling är basen. Detta bygger kunskap och kontinuitet. 

Vi lägger stor vikt vid att utbilda oss inom nya medicinska 

behandlingsmetoder och att bli ännu bättre på att möta 

patienterna på ett mänskligt sätt – och att sätta upp mål 

inom respektive område.

Våra cirka 300 chefer i vårdverksamheten är betydelsefulla 

i denna process. Alla ledare, på samtliga nivåer, ska få stöd 

och utbildning som gör att de och deras team kan växa. Den 

största andelen av rekryteringarna sker internt och de fl esta 

av våra chefer är sjuksköterskor och läkare. Av cheferna i 

organisationen kommer majoriteten från den egna organisa-

tionen. 

För att underlätta denna utveckling har vi en tydlig karriär-

trappa som medarbetare kan avancera i. Vi delar med oss av 

nyttig kunskap eftersom det gagnar kvaliteten och patien-

terna. Utbytet sker mellan medarbetare på samma avdelning, 

men även mellan olika enheter och länder. På så sätt kan vi 

snabbt implementera nya och väl fungerande medicinska 

behandlingsmetoder på fl er ställen och i fl er sammanhang.

3Steg 3:

Utbildning och intern 
rekrytering bygger 
kunskap och kontinuitet

Capio-modellen/Praktiken

Capio Medical Seminars i Frankrike
Temat för 2012 års seminarium som äger rum i Lyon 

i sommar är ”rapid recovery”, det vill säga snabb åter-

hämtning. 

”I takt med att vi har allt fl er riktigt goda exempel 

att lyfta fram från vår egen verksamhet tror jag att 

intresset för detta forum kommer att öka ytterligare. 

I år kommer vi dessutom att ha en välkänd interna-

tionell talare i form av en läkare med expertis på 

om rådet, så denna gång tar vi det till en ny nivå”, 

avslutar Geneviève Faugeras.     

För andra året i rad arrangerade Capio Frankrike i 

juli 2011 det interna seminariet Capio Medical 

Seminar. Cirka 160 läkare och verksamhetschefer 

deltog i evenemanget på temat modern medicin. 

 

”Capio Medical Seminars har varit mycket uppskat-

tade sedan vi började arrangera dem 2010. Det är en 

möjlighet att ta del av ny kunskap och utbyta erfaren-

heter”, säger Geneviève Faugeras, internkommunika-

tör och arrangör av evenemanget inom Capio Frankrike.

Geneviève Faugeras, internkommunikatör, Capio Frankrike.
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Capio-modellen/Praktiken

Steg 4:

Kontinuerlig
utveckling bygger 
medicinsk excellens

4
Vår organisation – med ansvar och befogenheter till frontlin-

jen, lättbegripliga nyckeltal som direkt speglar verksamheten 

och medveten satsning på internutbildning och interna karriär-

vägar – skapar successivt allt mer detaljerad kunskap. Kun-

skapen driver utvecklingen av organisationen i riktning mot 

allt högre specialisering och införandet av nya behandlings-

metoder som följer av den allmänna medicinska utvecklingen. 

Vi utvecklar även helt egna metoder och program för att 

skapa ökad vårdkvalitet. Här krävs det ibland mod för att 

våga ifrågasätta traditioner inom vården. Avskaffandet av den 

traditionella läkarronden är ett sådant exempel. Vårt mål 

är alltid att sprida specialistkompetenser vidare i organisa-

tionen, så att fl er patienter kan få ta del av dem. 

Hur våra fastigheter och lokaler är utformade har stor 

 betydelse för kvaliteten i vården. Vår utrustning ska vara 

den bäst lämpade för varje insats. Många av de operationer 

som tidigare krävde att patienten blev kvar på sjukhus i fl era 

dagar kan med moderna processer, metoder och utrustning 

genomföras på väsentligt kortare tid och ibland kan patienten 

till och med åka hem bara någon timme senare.

Centres of Excellence
Ett av fl era områden där Capio erbjuder modern medi-

cin i framkant är ortopedi. Specialiserade enheter fi nns 

exempelvis på Capio Artro Clinic, Capio S:t Görans 

sjukhus och Capio Movement i Sverige och på Capio 

Clinique Claude Bernard och Capio Clinique de Domont 

i Frankrike. Genom att utnyttja möjligheten till bench-

marking sins emellan och tvärs över landsgränserna 

kan Capio erbjuda patienterna bästa möjliga vård ur 

ett europeiskt perspektiv.   

Capios förmåga att identifi era, utveckla och sprida 

kompetens kring kvalitetsledande behandlingsmetoder 

i organisationen är mycket betydelsefull i strävan att 

kunna erbjuda en hög sjukvårdskvalitet till fl er patienter. 

Som ett led i detta arbetar Capio aktivt med att identi-

fi era så kallade Centres of Excellence. De utgörs av 

enskilda sjukvårdsenheter som genom specialisering 

nått hög kvalitet eller ”best practice” inom ett specifi kt 

behandlingsområde och som får en central roll i spri-

dandet av denna kompetens till övriga relevanta enheter 

inom Capio.  

Operationssjuksköterska Johan Liljekvist och ortopedspecialist Per Svedinger genomför en av de 
700 korsbandsoperationer som årligen utförs på specialistkliniken Capio Artro Clinic i Stockholm. 
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Sjukvårdssystemen i Europa har en övergripande gemensam 

ambition: att ge god vård till alla medborgare. Det ses som ett 

offentligt ansvar. Samtidigt har olika länder valt olika modeller 

för att möta vårdbehoven och andelen vård som utförs och 

fi nansieras offentligt respektive privat varierar delvis.

Den gemensamma sjukvården står inför betydande utma-

ningar framöver. Å ena sidan ökar behovet av sjukvård, liksom 

kostnaderna för att utföra den. Å andra sidan är de offentliga 

fi nanserna begränsade, något som leder till betydande utma-

ningar för sjukvårdsleverantörerna, såväl offentligt som privat 

ägda. Vi ska tillsammans, något förenklat, leverera mer och 

bättre vård – och det ska ske utan att samhällskostnaderna ökar 

i samma omfattning. På så sätt blir vi alla en del av lösningen.

Vi på Capio fi nns till för att bota, lindra och trösta. Vi har en 

beprövad modell för att skapa ökad kvalitet och produktivitet 

på ett systematiskt vis. Modellen underlättar kunskapsöver-

föring mellan våra marknader, vilket gör att fl er europeiska 

patienter får ta del av nya, effektiva behandlingsmetoder 

snabbt, tryggt och på ett kostnadseffektivt sätt.

Utmaning 1: Behovet av sjukvård ökar 

Behovet av sjukvård ökar i Europa. Det beror främst på en 

åldrande befolkning, ökning av livsstilsrelaterade sjukdomar 

samt tilltagande kunskap och förväntningar bland patienterna. 

Sam tidigt ökar möjligheten att ge god vård till fl er tack vare 

nya behandlingsmetoder och ny teknik – det vi kallar för 

modern medicin. 

Andelen personer över 65 år uppgick till cirka 14 procent av 

den totala befolkningen i OECD-länderna 2010. År 2050 väntas 

andelen näst intill ha dubblerats till cirka 25 procent, enligt 

OECD. Äldre befolkning tenderar att förbruka en proportioner-

ligt större andel av den totala sjukvårdens resurser. I Frankrike 

uppgår exempelvis andelen av befolkningen som är över 60 år 

till 21 procent. Samtidigt svarar samma grupp för 46 procent 

av de totala sjukvårdskostnaderna (källa: Vieillissement, longé-

vité et assurance maladie, Haut Conseil pour l’Avenir de 

l’Assurance Maladie, 2010). 

Även livsstilsrelaterade sjukdomar leder till ett ökat behov av 

sjukvård. Hit hör exempelvis övervikt och fetma samt dess 

följdsjukdomar som till exempel diabetes. Övervikt innebär ett 

BMI (Body Mass Index) över 25 medan fetma innebär att per-

sonen har ett BMI över 30. I över hälften av OECD-länderna 

uppfyller 50 procent av befolkningen kriterierna för övervikt 

eller fetma. Utvecklingen har gått i rask takt. I Sverige har 

andelen vuxna män med övervikt ökat från 38 till 54 procent 

mellan 1989 och 2009. Under samma period mer än fördubb-

lades andelen svenska män med konstaterad fetma, från 5 till 

13 procent (källa: OECD Health at a Glance 2011). Utveck-

lingen riskerar att få betydande inverkan på folkhälsan. Andra 

studier visar att funktionsnedsättningar bland personer som 

lider av fetma är mer än dubbelt så vanliga som bland normal-

viktiga personer och att de förbrukar cirka 25 procent mer 

sjukvårdstjänster än normalviktiga personer (källa: ESO 2011, 

Vägval i vården). 

Nya behandlingsmetoder och ny teknik som i många fall ger 

högre livskvalitet medför också ett ökat behov av sjukvård, då 

det öppnar upp möjligheter att behandla fl er. Studier pekar på 

att upp till hälften av kostnadsökningen inom vården under 

Sjukvården i Europa

Stora utmaningar 
och möjligheter 

Sjukvården i Europa

Andelen personer över 65 år förväntas nästan 

att fördubblas under de kommande 40 åren 

inom OECD-länderna

Procent över 65 år inom OECD
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Sjukvården i Europa

Sjukgymnast Emma Börjesson arbetar på Capio Citykliniken Halmstad, en av Capios 34 vårdcentraler i Sverige varav flera erbjuder sjukgymnastik. 

1995
7,83 8,63 9,33 9,73

1 Inklusive kostnad för läkemedel, vårdadministration etc.    
2 OECD 23
3 Andel av BNP (procent)

Källa: OECD Health Data 2011

649

2009
9,33

2007

1 304

2003

998

2000

822

Total sjukvårdskostnad i Europa1, 2

(miljarder euro)

1 217

+6% per år

+5% per år

perioden 1960–2007 beror på utvecklingen av ny teknologi 

(källa: ESO 2011, Vägval i vården).  Ett exempel som belyser 

detta finns inom utvecklingen av anestesi och kirurgi, som gör 

att äldre människor som tidigare inte fick behandling numera 

kan opereras. Ett annat exempel är att ny medicinsk behand

ling av depressioner bidrar till lägre vårdkostnader för några 

patienter, samtidigt som vårdkostnaden för hela patient

gruppen kan bli högre eftersom många patienter tidigare  

inte fick vård alls. 

Utmaning 2: Samhällets förmåga att  

finansiera sjukvården

Kostnaderna för sjukvården har ökat kraftigt de senaste 50 

åren och de fortsätter att öka, samtidigt som de offentliga resur

serna är begränsade. Enligt statistik från OECD har de flesta 

medlemsländerna fått se sjukvårdsutgifternas andel öka i högre 

takt än BNP (närmare 2 procent) årligen sedan 1960talet. 

1960 stod sjukvårdsutgifterna för mindre än 4 procent av 

BNP i genomsnitt i OECDländerna. 2009 hade andelen ökat 

till i genomsnitt 9,7 procent. Tillväxttakten ökar dessutom.  

Faktum är att vårdkostnaderna har ökat med i snitt 4 procent 

årligen mellan 2000 och 2009. Det är mer än den årliga BNP 

ökningen i flertalet länder under samma period (källa: OECD 

Health at a Glance 2011).  

Enligt en prognos från Världsbanken stiger vårdkostnaderna 

i Europa till 14 procent av BNP år 2030, för att därefter fort

sätta att öka. 

Den ökade efterfrågan och det större utbudet av sjukvård  

bidrar till att den europeiska marknaden för sjukvård växer 
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 stadigt. 2000–2009 var tillväxten över 5–6 procent i genomsnitt 

per år. Det resulterade i en total storlek på 1 300 miljarder euro 

2009, enligt statistik från bland annat OECD. Efterfrågan på 

sjukvård påverkas inte i någon hög utsträckning av konjunktur-

cykelns olika faser. Det beror i huvudsak på att det grundläg-

gande behovet av sjukvård ökar i jämn takt, oavsett konjunk-

turläge, samt att en övervägande majoritet av sjuk vården är 

offentligt fi nansierad. 

Utmaning 3: Sjukvårdskapaciteten varierar kraftigt

Olika länder har olika utgångspunkt vad gäller sjukvårdskapa-

citet, vilket skapar utmaningar i ett effektivt utnyttjande av 

sjukvårdsutbudet. Flera europeiska länder har en relativt hög 

andel sjukhussängar per 1 000 invånare, enligt OECD. I Frank-

rike och Tyskland har sjukvården cirka 6–8 sängar per 1 000 

invånare medan sjukvården i Skandinavien har cirka 3 sängar 

per 1 000 invånare. 

Ett annat mått på kapaciteten i sjukvården är den väntetid 

som patienterna möter. 2010 fi ck exempelvis 22 procent av 

patienterna i Sverige vänta fyra månader eller mer på på ope-

rationstid, medan endast 7 procent av de franska patienterna 

och inga av de tyska patienterna fi ck vänta lika länge. 

Även om efterfrågan på sjukvård beräknas öka kommer 

kortare medelvårdtider och den ökande andelen öppenvårds-

behandlingar leda till ett kapacitetsöverskott inom slutenvården 

i vissa länder. I länder med överkapacitet kommer kvalitets- 

och produktivitetsförbättringarna sannolikt att leda till konsoli-

dering och sammanslagningar av sjukvårdsenheter samt en 

ökad grad av specialisering. I länder med kapacitetsunderskott 

och vårdköer kommer kvalitets- och produktivitetsförbättring-

arna leda till ett mer effektivt utnyttjande av befi ntliga resurser 

och därigenom kortare vårdköer. Gemensamt för vårdgivare i 

samtliga länder är dock utmaningen att erbjuda god vård till 

fl er med begränsade resurser.

Lösningen: Ökad kvalitet och produktivitet

För att kunna möta ett fortsatt ökat behov av god vård – utan 

att urholka de statliga fi nanserna alternativt öka skattetrycket 

– krävs kvalitetsförbättringar och ökad produktivitet i alla typer 

av vårdmiljöer och på alla nivåer. Det medför att samhället får 

möjlighet att erbjuda god sjukvård till fl er patienter. Capios syn 

är att ökad kvalitet leder till ökad produktivitet.

Kortare medelvårdtid

Nya behandlingsmetoder, ny medicinteknik och god förmåga 

att behandla patienter på rätt nivå i vårdkedjan leder till kortare 

vårdtider och högre vårdkvalitet, vilket är positivt för patienter, 

vårdgivare och beställare. Mindre omfattande ingrepp, till 

exempel genom titthålskirurgi, leder till snabbare behandling 

och mindre risk för vårdskador – exempelvis i form av infek-

tioner. Dessutom kan medelvårdtiden, AVLOS (AVerage Length 

Of Stay), förkortas. Sverige och Norge ligger långt framme på 

detta område och har relativt korta medelvårdtider: 4,5 res-

pektive 4,6 dagar. I Frankrike är medelvårdtiden 5,2 och i 

 Tyskland är den 7,5 för mot svarande behandlingar.  

Capio kan tack vare sin geografi ska täckning och sin beprö-

vade Capio-modell bidra till att sänka medelvårdtiden genom 

att föra över kunskap och erfarenhet mellan enheter och länder. 

Sjukvården i Europa

Andel patienter som väntade ≥4 mån 

för planerad operation (2010)

Källa: OECD (2011), Health at a Glance 2011: OECD Indicators, OECD Publishing
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Sjukvården i Europa

Kortare medelvårdtider i slutenvården och en ökad andel öppen-

vårdsbehandlingar leder till att resurser frigörs, vilket gör att fl er 

patienter kan behandlas med god sjukvård till samma kostnad. 

En närmare analys av medelvårdtiden i olika länder, som 

framgår av diagrammet nedan, tyder på att vissa nationer 

troligtvis skulle uppvisa högre medelvårdtid i slutenvården om 

beräkningarna gjorts på endast jämförbara behandlingar. Ett 

antal av de enklare och mindre tidskrävande behandlingarna 

sker fortfarande i slutenvård i dessa länder, vilket indikerar att 

produktivitetsvinsterna som är möjliga att uppnå är större än 

vad diagrammet tyder på.

Skifte från slutenvård till öppenvård

Förmågan att styra patientfl ödena till rätt behandling på rätt 

plats i vårdkedjan får stor betydelse i hanteringen av de fl ask-

halsar som redan idag fi nns inom delar av den europeiska 

sjukvården. Genom att låta patienten vara utgångspunkten för 

vårdstrukturen säkerställs inte bara att patienten får ett samlat 

omhändertagande på rätt vårdnivå. Förfarandet medför även 

att resurserna utnyttjas på bästa sätt.

En konsekvens av detta synsätt är att öppenvården i en 

högre grad än tidigare hamnar i centrum, sett utifrån patien-

tens perspektiv. Det förändrade synsättet medför även att 

stora patientfl öden kommer att skiftas ut från slutenvård till 

öppenvård där det fi nns goda möjligheter till ökad specialise-

ring och behandling av fl er patienter med hög kvalitet och 

kostnadseffektivitet. 

Andelen öppenvård för vissa behandlingar varierar kraftigt 

mellan länder i Europa. I Tyskland sker exempelvis 4 procent 

av operationerna av gråstarr inom öppenvård. Motsvarande 

siffra för Frankrike är 78 procent. I Sverige och Norge sker 

97 procent av gråstarrsoperationerna i öppenvård. 

Ökat inslag av specialisering

Ett ökat inslag av specialisering på varje nivå i vårdkedjan 

medför ökad kvalitet och produktivitet eftersom en ökad 

 specialisering innebär att läkare och annan medicinsk perso-

nal blir allt skickligare och får möjlighet att utveckla och bibe-

hålla spetskompetens. Erfarenheterna visar att detta i sin tur 

leder till att fl er patienter kan behandlas samtidigt som ande-

len komplikationer och re-operationer minskar. Det leder i sin 

tur till att fl er patienter kan få god vård till samma kostnad. 

Detta är en trend som går hand i hand med den trend där fl er 

patienter behandlas i öppenvård istället för slutenvård. Som 

en konsekvens har inslaget av specialistenheter – så kallade 

Centres of Excellence – som fokuserar på enskilda behand-

lingar ökat inom öppenvården under senare år. Capio Artro 

Clinic, som har utvecklat expertis inom titthålskirurgi för 

behandling inom ortopedi, är ett sådant exempel. Likaså 

Capio Medocular, som specialiserat sig inom ögonmedicin 

och varje år genomför cirka 10 procent av samtliga gråstarr-

operationer i Sverige. 

Andelen privat sjukvård ökar

Andelen privat utförd sjukvård varierar på olika marknader 

men förväntas öka. Detta är en utveckling som i många län-

der drivs och möjliggörs från politiskt håll eftersom valfrihet 

och konkurrens visar sig ha god effekt på kvalitet och effek-

 

Skillnader i andel öppenvård

Grå starr Halsmandlar

Källa: OECD (2011), Health at a Glance 2011: OECD Indicators, OECD Publishing  
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Skillnader i medelvårdtid 

Antal dygn (2009)

Källa: OECD Health Data 2011 
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tivitet i vården överlag. Dessutom har den offentligt ägda 

sjukvården en utmaning i att tillgodose det växande behovet 

på egen hand – vi är alla en del av lösningen.  

Trots den relativt höga tillväxttakten bland privat ägda sjuk-

vårdsleverantörer, står de fortfarande för en liten del av den 

totala marknaden. Den privata sjukvårdssektorns andel av den 

totala marknaden för privat specialiserad sjukvård i Tyskland 

har ökat från 11 till 15 procent 2004–2008 och väntas öka till 

30 procent 2015, enligt bland andra OECD. I Frankrike ökade 

andelen från 22 till 23 procent 2004–2008 och väntas fortsätta 

att växa till 25 procent 2015. I Sverige var andelen 6 procent 

2009 och förväntas öka till 7 procent 2015, se diagram nedan. 

Konsolidering nödvändig för ökad specialisering och 

därmed ökad kvalitet och produktivitet

Marknaden har fortfarande låg konsolideringsgrad, vilket med-

för möjligheter för större sjukvårdsföretag med väl fungerande 

processer att förvärva och integrera mindre sjukvårdsföretag 

med framgång. Capios ambition är att växa organiskt och att 

göra förvärv om rätt sjukvårdsföretag blir till salu, till rätt pris. 

Vi har en god fi nansiell ställning, vilket gör att företagsköp kan 

äga rum om strategiskt attraktiva möjligheter dyker upp. För 

att vi ska vara intresserade krävs det att vi är övertygade om 

att det är möjligt att öka kvaliteten och produktiviteten genom 

att implementera Capio-modellen, likt i våra nuvarande verk-

samheter.

Fördelar med paneuropeisk närvaro 

Det fi nns stora skillnader mellan europeiska länder när det 

kommer till kvalitet och produktivitet i vården. Olika ersätt-

ningssystem och skillnader i kvalitets- och produktivitetsut-

veckling är de främsta orsakerna bakom kostnadsgapen 

 mellan europeiska länder. De sjukvårdsföretag som kan över-

föra nya, framgångsrika behandlingsmetoder mellan enheter 

och olika länder och åstadkomma samordningsvinster kan 

bidra till att minska de gemensamma kostnaderna för sjuk-

vården och därigenom skapa möjligheter för bättre vård till 

fl er patienter.

Privat specialistvård, procent av den totala specialistmarknaden

2004 2008

Frankrike Tyskland Sverige

2004 2004 200920151 2008 20151 20151

22 23 25 11 15 30 7 6 7

1 Prognos

 

Den historiska privatiseringstrenden varierar på olika 

marknader men den framtida privatiseringen förväntas öka

0% per år

+2% per år

+9% per år

+3% per år–3% per år

+10% per år

 

Fortfarande hög andel slutenvård 

i många länder 

Källa: OECD Health Data 2011
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Den europeiska sjukvårdsmarknaden är fragmenterad. 

Majoriteten av företagen är relativt små och det finns få 

internationella sjukvårdsföretag – majoriteten av det fåtal 

större bolag som finns är verksamma i endast ett land. 

Capio är det internationella sjukvårdsföretag som är 

verksamt i flest länder, fem stycken. Till de övriga större 

internationella sjukvårdsföretagen med verksamhet i fyra 

länder hör sjukvårdsföretaget Ramsay Health Care som 

finns i Australien, Storbritannien, Frankrike och Indone

sien och italienska Gruppo Villa som finns i Italien, 

Frankrike, Polen och Albanien. Andra är svenska Ambea 

(Carema) och Aleris som är verksamma i tre nordiska 

länder och amerikanska HCA International, sydafrikanska 

Netcare samt tyska Asklepios som är representerade 

i två länder. Till skillnad från flera av de övriga bolagen 

kommer den största andelen av Capios omsättning, 

cirka 60 procent, från andra länder än hemmamark

naden.

Capios främsta konkurrenter på respektive marknad är: 

• Sverige: Aleris, Carema, Praktikertjänst.

• Norge: Aleris Helse, Teres Medical Group.

• Frankrike: Générale de Santé, MédiPartenaires, Vitalia.

• Tyskland: Asklepios, Helios, Rhön Klinikum, Sana.

•  Storbritannien: General Healthcare Group, Nuffield, 

Priory Group, Spire Healthcare. 

Få internationella sjukvårdsföretag

Linda Karlsson och Katri Lindskog, kardiologsjuksköterskor på Capio Citykliniken Helsingborg Söder, där patienterna förutom 
 allmänmedicin även erbjuds specialistvård som bland annat hjärtmottagning. I bakgrunden Lena Lindberg, medicinsk sekreterare. 
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 kunnig, trygg och engagerad medarbetare i vårdför-

loppet. Vänligt bemötande minskar oron och med -

verkar därför till snabbare återhämtning. Ända måls-

enlig miljö och utrustning måste också vara en 

självklarhet för att medarbetare ska kunna göra en 

 fullgod insats och patienterna känna sig komfortabla.

Dessa kvalitetsgrundstenar läggs också metodiskt 

och långsiktigt. Att bygga och utveckla innehållet i 

 vården – och de byggnader som behövs – görs inte 

från ett kvartal till ett annat. Kvalitet och långsiktighet 

är varandras förutsättningar.

Värden levs ut av människor och kvalitet i vården 

skapas av engagerade medarbetare. Det är männis-

korna som gör skillnaden. Därför måste organisatio-

nen byggas så att engagemang och kunskap upp-

muntras. Det börjar i fronten hos patienterna – där 

skall resurserna, befogenheterna och ansvaret fi nnas. 

Klara uppdrag och ansvarsområden, enkel och 

begriplig uppföljning av resultat. Tydliga och närva-

rande chefer som inspirerar, utmanar och är förebilder. 

Utbildning, utveckling och karriärmöjligheter stärker 

kunskap och kultur. Kunskap, kultur och utbyte mellan 

verksamheter och länder driver upp takten i utveck-

lingen av vården och skapar centres of excellence.

Detta taget tillsammans är Capiomodellen: Värde-

basen, Kvalitetens grundstenar och Organisationen 

som låter människor göra skillnad. Så gör också Capio 

skillnad.

Thomas Berglund, Koncernchef 
Kvalitet förutsätter 
långsiktighet

Efter att i tolv år ha drivit S:t Görans sjukhus, ett 
av Stockholms stora akutsjukhus, på uppdrag av 
Stockholms läns landsting, fi ck Capio 2012 för-
nyat förtroende för ytterligare ett decennium. 
Capio Clinique de la Sauvegarde i Lyon utsågs 
2011 av den franska regeringen till referenssjuk-
hus för fetmakirurgi. Ett ortopedteam på Capio 
Clinique Sainte Odile i Alsace genomförde nyligen 
Frankrikes första knä protesoperation som dag-
kirurgi och svenska Capio Artro Clinic utsågs av 
FIFA till Medical Centre of Excellence.

Detta är några av många prestationer som inspirerats av 

utbyte mellan team och länder det senaste året. De är av 

olika karaktär, men har två saker gemensamt: de är dels 

resultatet av ett långsiktigt och målmedvetet utveck-

lingsarbete, dels resultatet av en passion för kvalitet och 

förbättring som ger det bästa för patienten.

Ingen av prestationerna hade åstadkommits utan 

långsiktighet. Bara långsiktighet ger den nödvändiga 

förutsägbarheten, tryggheten och fokuseringen på upp-

giften där all energi riktas emot att åstadkomma goda 

resultat – och inget annat.  

Det börjar med uppgiften – varför vi är här: Bota, 

Lindra, Trösta. Då blir värdegrunden och drivkrafterna 

viktiga och begripliga: Kvalitet, Medkänsla och 

Omsorg. Att vara bäst medicinskt – ja. Men också att 

förstå patientens utsatthet, att i stort och smått visa 

omsorg om patienten och teamet och sin egen plats 

i det – jag behövs och jag gör skillnad.

De grundläggande värderingarna och drivkrafterna 

är viktiga i all verksamhet och särskilt viktiga i vården. 

I  människors svåra ögonblick har vi anförtrotts ansvaret 

för deras liv och hälsa. Den insikten måste prägla allt 

vårt arbete. Här fi nns inga genvägar eller substitut. Rätt 

värderingar odlas och stärks varje dag av och med varje 

medarbetare och team, år ut och år in. Så skapas en 

stark kultur och ansvaret för detta börjar på toppen.

När värdegrunden lever, kan kvalitetens hörnstenar 

bli bas och avstamp för ökad patientnytta: Modern 

medicin, utveckling av metoder och arbetssätt som gör 

behandlingsresultatet bättre och därmed ger snabbare 

tillfrisknande. God information gör patienten till en 
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Den europeiska sjukvårdens förmåga att behandla 
patienterna på rätt nivå i sjukvårdssystemet får en 
avgörande betydelse i arbetet med att möta det 
ökade vårdbehovet som väntas framöver – och för 
att säkerställa hög vårdkvalitet för den enskilde 
patienten. Capio bidrar aktivt till att hantera denna 
utmaning. 

Sjukvården i samhället bedrivs enkelt uttryckt på fem nivåer: 

universitetssjukhus, akutsjukhus, lokalsjukhus, specialis t-

kliniker samt vårdcentraler i primärvården. Varje patient ska 

behandlas på den nivå som ger den bästa och mest effek-

tiva vården för det aktuella tillståndet. Universitetssjukhuset 

fokuserar på komplicerade tillstånd och behandlingar medan 

akutsjukhuset behandlar en allt större andel patienter som 

drabbats av akut sjukvårdsbehov. Planerade behandlingar, 

som inte är akuta, flyttas till lokalsjukhus och specialistenhe-

ter som ligger närmare patienterna. 

Tack vare ökad fokusering och specialisering på respek-

tive nivå skapas utrymme för att hantera större vårdvolymer 

för respektive behandlingsform – samtidigt som kvaliteten i 

behandlingen ökar. Dessutom blir respektive verksamhet 

enklare att styra och risken för kostsam överlappning mellan 

de olika nivåerna minskar. 

Kräver samarbete och att patienten sätts i centrum

Samarbetet mellan olika nivåer behöver vara effektivt och 

utgå från ett system där patienten sätts i centrum, så att de 

som remitteras från en nivå till en annan får tillgång till rätt 

vård direkt och inte upplever att de slussas runt på ett opla-

nerat sätt. Capio strävar efter att underlätta detta genom att 

skapa stärkt samverkan med vårdgrannar och bidra till ökad 

träffsäkerhet i patienternas sökmönster med hjälp av infor-

mation och satsning på e-hälsa, som bland annat omfattar 

samspelet mellan patienter och vårdinrättningar och infor-

mationsöverföring mellan olika enheter. 

Den planerade utskiftningen av patienter från universitets- 

och akutsjukhus till specialistkliniker, geria trik och primär-

vård i Stockholm, är ett exempel på hur denna trend tar sig 

utryck i praktiken. Capio tar en aktiv del i denna process, 

 vilket bland annat illustreras i anbudet i den upphandling 

som ledde till förnyat förtroende att driva Capio S:t Görans 

sjukhus. 

Olika tyngdpunkt i de länder där vi verkar 

Capio har verksamhet i fem länder i Europa. I Sverige bedriver 

vi verksamhet på alla vårdnivåer förutom universitetssjukhus. 

I Norge erbjuder Capio planerad vård på lokalsjukhus och 

specialistkliniker. I Frankrike bedrivs i huvudsak planerad 

Komplexitet

Capio idag

Volym

Vårdgivare måste erbjuda
1. Intern effektivitet
2. Rätt vårdnivå
3. Välfungerande samarbete 
    mellan nivåer

Akutsjukhus

Lokalsjukhus

Specialistklinik

Vårdcentral

Rätt vårdnivå avgörande för kvalitet och kostnad

Universitetssjukhus

Utvecklingslogik

   behandling minskar på lägre
   vårdnivåer

1

3

2
3

2
3

2
3

3
2

Introduktion till Capios affärsområden

God sjukvård 
på rätt nivå 
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Koncernens nyckeltal 2011 2010 2009

Produktion

Antal öppenvårdstillfällen 2 462 449 2 199 584 1 884 163

Antal slutenvårdstillfällen 221 911 219 599 224 202

Resurser

Antal medarbetare 9 505 9 445 9 194

Antal bäddar 4 823 4 989 5 087

Finansiella nyckeltal (MSEK)

Omsättning 9 855 9 730 10 011

Investeringar -573 595 364

Frankrike, 45%

Sverige, 39%

Tyskland, 10%

Norge, 5%

Storbritannien, 1%

Verksamhet i fem länder i Europa  

(procent av omsättning 2011)

För definitioner av nyckeltal se sid 55

specialistvård med ett visst inslag av akutsjukvård på våra 

lokalsjukhus och specialistkliniker. I Tyskland driver Capio 

lokala akutsjukhus, specialistkliniker och öppenvårdsmot

tagningar medan verksamheten i England fokuserar på 

 specialistsjukvård inom psykiatri. 

Processen i riktning mot ökad specialisering har också 

kommit olika långt i de olika länderna. Därför kan vi dra  

Caroline Wersäll, barnmorska på gynekologmottagningen på Capio Lundby Närsjukhus i Göteborg. 2011 fick sjukhuset förnyat förtroende i sex år från 2012.

nytta av erfarenheter i respektive land och föra kunskapen 

om hur specialiseringsprocessen utvecklas bäst vidare till  

de övriga. På de följande uppslagen beskriver vi våra olika 

verksam heter i de länder där vi verkar.
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Stockholms mest centralt belägna akutsjukhus, 
Capio S:t Göran, har under fl era år varit synonymt 
med hög sjukvårdskvalitet och god tillgänglighet. 
2011 var inget undantag. Sjukhuset nådde topp-
resultat i kvalitet sam tidigt som medarbetarna och 
patienterna är mycket nöjda. I mars 2012 stod det 
klart att Capio får för troendet att driva sjukhuset 
vidare 2013–2021 med  möjlig förlängning i upp till 
fyra år.

”Jag är oerhört stolt över att vi får förnyat förtroende och vill 

rikta ett särskilt tack till alla medarbetare som gjort detta möj-

ligt tack vare ett målmedvetet kvalitetsarbete”, säger Britta 

Wallgren, VD på Capio S:t Görans sjukhus.  

Capio S:t Göran är ett av Sveriges största akutsjukhus, 

 räknat till antalet patienter. 2011 togs cirka 70 000 akuta patient-

besök emot av sjukhusets 1 200 heltidsanställda medarbetare.

Capio S:t Göran, som är landets enda akutsjukhus som drivs 

i privat regi på uppdrag av ett landsting, erbjuder en bred verk-

samhet. Här fi nns bland annat akutklinik, medicinklinik, ortoped-

klinik, kirurgklinik, anestesiklinik, smärtklinik och fysiologisk 

klinik. Verksamheten är organiserad utifrån ambitionen att alla 

medarbetare ska kunna vara med och påverka utvecklingen. 

”Vi är måna om att det ska vara tillräckligt korta avstånd 

mellan verksamhet och sjukhusledning för att goda idéer 

snabbt ska kunna omsättas i beslut och handling”, säger 

Britta Wallgren.  

Respekt för individen

Capio S:t Göran arbetar sedan många år aktivt med att 

skapa modern vård som fokuserar på effektiva patientfl öden 

– så kallad Lean Healthcare – som ser till att tiden från första 

patientkontakt till rätt diagnos och behandling går snabbare. 

Och det ska ske utan att slösa tid på sådant som inte påver-

kar patientens tillfriskande på ett positivt sätt, som exempel-

vis onödiga och förlegade procedurer och väntetid. 

”I grund och botten handlar det om att ha respekt för indi-

viden. Vi vill bort från vårdens traditionella och ibland gam-

malmodiga massproduktionsfi losofi  och istället skapa förut-

sättningar för samarbete och förbättringar i frontlinjen där 

mötet med patienten sker, säger Britta Wallgren. 

AT-läkare Alexander Berg, ledningsläkare Anna Fergin och ledningssjuksköterska Ylva Östlund på akutmottagningen på 
Capio S:t Görans sjukhus tar emot patienter i team. Arbetssättet är en viktig faktor i akutsjukhusets framgångsrika kvalitetsarbete. 

Affärsområde – Capio Sverige/Capio Sjukhus

Capio S:t Görans Sjukhus

”Kvalitetsarbetet banade 
väg för nytt förtroende”  
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Nyckeltal 2011 2010 2009

Produktion

Antal öppenvårdstillfällen 171 339 165 730 155 229

Antal slutenvårdstillfällen 28 322 27 480 27 548

Produktivitet 

Medelvårdtid 3,4 3,5 3,5

Resurser

Antal medarbetare 1 200 1 177 1 164

Antal kliniker 7 7 7

Antal bäddar 302 302 302

Finansiella nyckeltal 

Omsättning (MSEK) 1 606 1 533 1 497

Omsättning i % av koncernen 16 16 15

Högsta kompetensen i första ledet

Organisationen av arbetet på akutmottagningen är ett bra 

exempel på Lean Healthcare i praktiken. Sedan 2006 används 

där bland annat ett arbetssätt som kallas för teamtriage och 

som innebär att kompetensen förstärkts i frontlinjen, bland de 

medarbetare  som först möter patienten. Något förenklat 

innebär det att den initiala bedömningen görs av en specia-

listläkare och ledningssjuksköterska. Därefter tar ett vårdlag 

med läkare och sjuksköterska eller undersköterska över och 

ansvarar för patienten under hela besökstiden på akuten.  

”Det gör att patienterna slipper berätta sin historia fl era 

gånger och får rätt diagnos och behandling fortare. Motta-

gandet gör dem dessutom trygga, vilket också är positivt för 

tillfrisknandet”, fortsätter Britta Wallgren. 

Arbetssättet på övriga mottagningar och vårdavdelningar 

på Capio S:t Göran bygger på samma grundprincip. Team 

med läkare och sjuksköterska träffar patienten efter behov 

när det fi nns ny information att ta ställning till eller ett beslut 

ska tas – inte rutinmässigt efter ett rondschema.

Kvalitetsledande i Stockholms läns landsting

Medarbetarna på Capio S:t Göran har själva utvecklat, testat 

och utvärderat de nya arbetssätten. Detta är en ständigt 

pågående process – förbättringsarbetet blir aldrig färdigt.  

”Jag brukar säga att samtliga medarbetare hos oss har två 

jobb. Först sitt vanliga – att vårda patienter – och sedan att 

förbättra våra arbetssätt”, förklarar Britta Wallgren.  

Det målmedvetna kvalitetsarbetet ger goda resultat. Capio 

S:t Göran fi ck högst måluppfyllelse av alla akutsjukhus i 

Stockholms läns landstings kvalitetsindikatorer under 2011.

Nöjdaste patienterna och medarbetarna 

Att förbättringsarbetet är framgångsrikt framgår även av de 

patientundersökningar som görs, och där Capio S:t Göran får 

höga betyg, enligt Institutet för kvalitetsindikatorer, Indikator. 

Dessutom är medarbetarna nöjda. Faktum är att Capio S:t 

Görans medarbetare är nöjdast bland sjukhusen i Stockholm 

samtidigt som antalet sjukdagar är lägst. 

Det bör även tilläggas att AT-läkarna också är nöjda med 

sin tjänstgöring på sjukhuset, enligt SYLF:s (Sveriges Yngre 

Läkares Förening) nationella ranking för 2011. 90 procent 

säger att de skulle rekommendera en vän eller kollega att 

göra sin allmäntjänstgöring på sjukhuset. Det placerar sjuk-

huset på andra plats i Stockholmsregionen. 

Prisade metoder

Arbetssättet på akutmottagningen är uppmärksammat och 

det kommer ofta delegationer på studiebesök, från sjukhus i 

både Sverige och utlandet, för att ta del av Capio S:t Görans 

förbättringsarbete. 

Intresset är inte en slump. 2009 belönades sjukhusets 

Lean-arbete med hedersomnämnande i den svenska facktid-

ningen Dagens Medicins tävling Guldskalpellen och 2010 

blev Capio S:t Göran det första vårdföretaget någonsin att 

tilldelas utmärkelsen ”Årets Lean-företag” av Lean Forum i 

Sverige. Det skedde med motiveringen: ”Genom enkla och 

pragmatiska tillämpningar av Leans tankesätt och metoder 

har de i vissa fall revolutionerat tankesättet inom sjukvård.” 

Under 2011 togs en ny metod för sövning i drift. Den leder till 

enklare hantering, kraftigt reducerad anestesigasförbrukning 

och ökad patientsäkerhet. Metoden har nominerats till Guld-

skalpellen 2012. 

Patientsäkerhet i fokus

Sedan 2011 har Sverige en ny patientsäkerhetslag, som inne-

bär att patienten ska vara delaktig i patientsäkerhetsarbetet 

och få anpassad information om sitt hälsotillstånd och 

behandlingsalternativ. 

”Det är helt i linje med vårt sätt att se på sjukvård. Att 

patienten är väl informerad och kan delge sina synpunkter 

är centralt i förbättringsarbetet”, säger Britta Wallgren. 

Rätt läkemedelsförbrukning är en central aspekt inom 

patientsäkerhet. Detta är ett område där Capio S:t Göran 

bedriver omfattande förbättringsarbete. Priset Cambio 

Awards 2011, som tilldelades Capio för tävlingsbidraget inom 

avancerade läkemedelsmallar, är ett av många tecken på att 

arbetet ger önskade effekter. I mars 2012 tilldelades medar-

betare från Capio S:t Göran även Stockholms läns landstings 

Patientsäkerhetspris med motiveringen ”för innovativt patient-

säkerhetsarbete utifrån patientens behov av god och säker 

vård och med hög grad av implementerbarhet i vårdens 

arbetsprocess”.

Capio S:t Göran är noga med att följa upp vårdskador, 

bland annat med hjälp av journalgranskningsmetoden Global 

Trigger Tool, GTT. Utifrån de slutsatser som dras av gransk-

ningen utvecklas metoder för att hantera orsakerna bakom 

vårdskadorna genom  standardiserade arbetssätt. 

Sjukhuset har även fortsatt sitt hälsofrämjande arbete och 

att involvera patienten i processen. Ett konkret exempel på 

sådan åtgärd är rökavvänjning – exempelvis i samband med 

en operation, eftersom det leder till minskad risk för infektion.

 

Stockholms enda köfria akutsjukhus

Under 2011 har Capio S:t Göran fortsatt att arbeta med att 

höja kvaliteten och tillgängligheten så att patienterna tillfrisk-

nar fortare. Det har givit goda resultat. Medelvårdtiden på 

sjukhuset har under året minskat ytterligare från 3,5 till 3,4 

dagar. 
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”Det kanske inte låter så mycket, men i praktiken innebär det 

att köerna minskar. Vid årsskiftet var Capio S:t Göran det 

enda köfria akutsjukhuset i Stockholm, trots att vi hade en 

stor mängd patienter som sökte vård i höstas”, säger Britta 

Wallgren. 

Som en följd av att inga patienter behövde vänta över vård-

garantins gräns tilldelades Capio S:t Göran som första sjuk-

hus en bonus av landstinget för sin tillgänglighet. 

Investerat i moderna lokaler

De senaste årens upprustningar av lokalerna fortsatte under 

2011, med bland annat en ny entré och ombyggnationer till 

ännu mer funktionella vårdavdelningar – något som bland 

annat har bidragit till att sjukhuset fått åtta nya vårdplatser. 

Lokalerna differentieras mer och mer efter patienternas 

olika behov, beroende på var i behandlingen de befi nner sig. 

Inför operationer får patienterna exempelvis vänta i lokaler 

med ”lounge”-prägel, för att skapa en trivsam känsla. Dess-

utom har stor vikt lagts vid att skapa förutsättningar för bra 

information till besökare och patienter, bland annat genom att 

installera tydliga informationstavlor. 

”Att ge god information till patienterna skapar trygghet och 

bra förutsättningar för att få rätt fl öde och kvalitet i vården.”  

IT-lösningar som gynnar patienterna

Capio S:t Göran har ett av landets modernaste journalsystem 

med integrerad patientadministration, röntgen- och laborato-

riesvar, kvalitetsdata och nyckeltal. 

Sjukhuset har under året gjort ett antal satsningar inom 

området e-hälsa som är en viktig del av det leanbaserade 

förbättringsarbetet, men även av önskemålet att än fortare 

säkerställa att patienten hamnar på rätt vårdnivå. Ambitionen 

är att med e-lösningar skapa ökad patientdelaktighet, under-

lätta uppföljning av kvalitetsresultat, förbättra styrning och 

ledning av verksamheten och föra över information i vårdked-

jan, så att rätt behandling kan sättas in snabbt – oavsett om 

det sker på akutsjukhuset, i specialistvård, eller på vårdcen-

tralen. 

”Satsningarna tar sin utgångspunkt i patienten, och 

patientfl ödet. Det handlar i mångt och mycket om att under-

lätta vårdvardagen”, säger Britta Wallgren.  

Sedan hösten 2011 är det exempelvis möjligt att sända 

sjukintyg till försäkringskassan online och direkt i samband 

med behandlingstillfället, istället för att som tidigare via vanlig 

post. Ett system för att kunna av- och omboka tider utveckla-

des också, för att tas i drift under 2012. 

Via sjukhusets intranät är det sedan 2011 dessutom möjligt 

att snabbt få en överblick över antalet lediga vårdplatser per 

avdelning – något som gynnar arbetet för att skapa effektiva 

patientfl öden. 

Utsikter för kommande år

De förändringar som ska ske i sjukvården i Stockholm under 

kommande år, som en del av landstingets framtidsplan för 

hälso- och sjukvård, får stor inverkan på Capio S:t Göran. 

Ytterligare 21 000 vårdtillfällen behöver skapas inom sluten-

vården på akutsjukhusen till 2016, enligt de senaste bedöm-

ningarna. Samtidigt ska cirka 300 000 patientbesök inom 

öppenvård förfl yttas från akutsjukhusen till närsjukhus och 

specialistkliniker. Det kräver ett väl utvecklat samarbete med 

patienterna och de olika nivåerna i vårdkedjan. Därutöver 

krävs det fortsatta förbättringar inom Capio S:t Göran, som 

arbetar utifrån följande mål under 2012: förbättrad  kvalitet 

och patient-säkerhet, förbättrad akut tillgänglighet och för-

bättrad elektiv tillgänglighet.

”På så sätt kan vi nå landstingets krav på produktivitets-

ökning – och samtidigt ha god kvalitet och nöjda patienter. 

Precis som vi har gjort hittills”, avslutar Britta Wallgren.  

Vann upphandlingen om S:t Görans sjukhus

Den 27 mars 2012 stod det klart att Capio får fort-

satt förtroende att driva Capio S:t Göran tack vare 

de tydliga ambitionerna inom kvalitet, patientsäker-

het, tillgänglighet och produktivitet. 

”Vi har i anbudet beskrivit detaljerade mål för förbättrad 

kvalitet, minskade vårdskador och ökad tillgänglighet 

samt produktivitet som lever upp till landstingets krav. 

Och det ska ske med bibehållen god arbetsmiljö”, säger 

Britta Wallgren, VD på Capio S:t Göran.  

Avtalet innebär att Capio får driva akutsjukvården på 

Capio S:t Görans sjukhus under perioden 1 januari 2013 

till 4 januari 2022, med möjlig förlängning i upp till fyra år. 

Blir ett större sjukhus

Av anbudet framgår att Capio S:t Göran kommer att bli 

ett större sjukhus. Antalet patientbesök på akutmottag-

ningen väntas öka från 70 000 till 100 000 årligen och 

antalet bäddar ökas successivt.

Dessutom blir sjukhuset än mer inriktat mot att 

behandla de akut sjuka. Idag är cirka två av tre vård-

platser inriktade mot denna patientkategori. Som en 

konsekvens av anbudet kommer andelen att öka till tre 

av fyra vårdplatser. 

Bidrar till att möta det ökade vårdbehovet

Capio S:t Göran skapar plats för de akut sjuka genom 

att medverka till en väl fungerande utskiftning av elektiv 

öppen- och slutenvårdsverksamhet till andra vård nivåer 

som är bättre anpassade till behoven.

”På så sätt bidrar vi till att hantera den ökade efter-

frågan på god sjukvård i Stockholms län”, säger Britta 

Wallgren.
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Capio S:t Görans sjukhus kvalitetsläge 2011/2012

Capio S:t Göran har goda kvalitetsresultat ...

I form av högst ranking inom SLL:s kvalitetsindikator  

under 2011 ...

... och lägre andel sjukhusrelaterade infektioner än andra  

sjukhus i Stockholm och nationella genomsnittet under 2011.

... samtidigt som vi har en hög tillgänglighet till akuten ...

... en låg medelvårdtid ...

... som går hand i hand med god tillgänglighet

och produktivitet ...

Capio S:t Göran uppfyller vårdgarantin till störst del  

av samtliga akutsjukhus inom SLL ...
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... genom kompetenta och nöjda medarbetare ...

Capio S:t Göran har högst resultat i medarbetarenkäten

och lägst sjuktal bland Stockholms-sjukhusen.

... som ger nöjda patienter.

... och näst högst ranking av tjänstgöring för AT-läkare 

i Stockholm inom SLL.
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Affärsområde – Capio Sverige/Capio Specialistkliniker

Det har varit ett expansivt år för Capio Specialistklini-
ker. Viktiga avtal förlängdes och antalet patientbesök 
ökade från cirka 390 000 till drygt 430 000. Dess-
utom förvärvades tre specialistkliniker och en helt 
ny startades. 

”Vi förbereder oss för den utveckling som väntar runt hörnet, 

med ett tilltagande vårdbehov, inte minst i storstadsregio-

nerna. Därför är det viktigt att öka tillgängligheten och kvali-

teten i vården. Det är det bästa sättet att hålla köerna 

stången”, säger Åke Strandberg, affärsområdeschef för 

Capio Specialistkliniker. 

Capio Specialistkliniker driver två närsjukhus och tolv 

 specialistkliniker varav fl era med kliniker på fl ertalet orter 

på uppdrag av landstingen i Stockholm, Uppsala, Örebro, 

Östergötland, Halland, Västra Götaland och Skåne. I slutet 

av året inleddes även ett avtal med landstinget i Väster-

norrland. Antalet medarbetare uppgick 2011 till drygt 1 000.

Förändrat behov och ökade valmöjligheter

Framöver väntas ett ökat behov av närsjukhus och specialist-

kliniker i samhället. De stora sjukhusen riskerar att få kapaci-

tetsbrist i takt med att vårdbehovet ökar. För att hantera det 

kan patienter med mindre komplicerade diagnoser fl yttas till 

närsjukhus eller specialistkliniker som bedriver effektiv vård 

nära patienterna. 

Sedan tidigare har patienter i Stockholm och fl era andra 

landsting möjlighet att välja vårdgivare av specialistvård inom 

en rad vårdområden som exempelvis operationer av gråstarr 

och höft- och knäled. I Stockholms läns landsting fanns vid 

slutet av 2011 vårdval inom 17 områden och i  januari 2012 

introducerades vårdval inom bland annat specialiserad gyne-

kologisk vård. I planen ingår även att specialiserad fetma-

behandling och urologi ska inkluderas i Vårdval Stockholm.

Förvärv av specialistkliniker

Årets förvärv i Stockholm – Centrum för titthålskirurgi, CFTK, 

som är specialiserat på fetmabehandling och Avesinas gyne-

kologiverksamhet – som nu går under namnet Capio Specia-

listcenter Kista – syftar till att möta det ökade behovet fram-

över. Av samma orsak startades Capio Arenakliniken, som 

specialiserat sig på allmän dagkirurgi. Under 2011 förvärvades 

även Movement Medical i Halmstad, numera Capio  Movement, 

som har en stark position inom ortopedisk kirurgi i Västsverige. 

”Framöver väntas fl er diagnoser att omfattas av valfrihet. 

Vi kommer att fortsätta vårt löpande förbättringsarbete för att 

kunna tillgodose det ökade och förändrade behovet”, säger 

Åke Strandberg.

God kvalitet bidrar till sund ekonomi

Även om utmaningarna är betydande framöver, är det fullt 

möjligt att skapa ökad vårdkvalitet trots begränsade resurser. 

Utvecklingen inom Capio Geriatrik är ett bevis för detta. 

”Den omställning som gjorts efter det att vi tog över verk-

samheten 2009 är något som medarbetarna ska vara stolta 

över. Det är en jättestor utmaning att omstrukturera en så 

omfattande verksamhet och effektivisera samtidigt som kvali-

teten ska öka. Vi har överträffat målen på båda områdena. 

Nöjdheten hos patienterna och beställarna är hög samtidigt 

som ekonomin är god, vilket gör att vi kan återinvestera i verk-

samheten. Som ett tecken på detta utökades verksamheten 

under hösten 2011 med en ny geriatrisk vårdavdelning, på 

uppdrag av Stockholms läns landsting”, säger Åke Strandberg.

Närsjukhus

Capio Lundby Närsjukhus 

Capio Lundby Närsjukhus i Göteborg är ett närsjukhus med 

hög medicinsk kvalitet och personligt omhändertagande. 

Genom samlad kompetens hos medarbetarna, tillgänglighet 

och kontinuitet får patienten resurseffektiv vård på rätt nivå i 

vårdkedjan. 2011 genomfördes nära 70 000 läkarbesök och 

4 000 operationer. Vid inledningen av 2011 fi ck Capio Lundby 

Närsjukhus förnyat förtroende att driva sjukhuset i sex år från 

januari 2012, med möjlighet till tre års förlängning. I uppdraget 

ingår att erbjuda både en utvecklad närsjukvård och specia-

listsjukvård. 

Capio Läkargruppen

Capio Läkargruppen i Örebro är ett sjukhus som erbjuder 

specialistsjukvård med hög medicinsk kvalitet, vårdkvalitet, 

personlig service och lättillgänglighet, vilket avspeglar sig i 

patientnöjdheten. Verksamheten är i huvudsak inriktad på 

mottagning och dagkirurgi men omfattar även slutenvård. 

2011 genomfördes över 34 000 läkarkonsultationer och 

 nästan 3 000 operationer. Under 2011 förlängdes avtalet med 

Örebro läns landsting i ytterligare fem år från januari 2012. 

Specialistkliniker inom kirurgi

Capio Arenakliniken

I oktober 2011 öppnades Capio Arenakliniken i Solna i 

 Stockholm som erbjuder dagkirurgi inom allmänkirurgi. 

Capio Arenakliniken samarbetar bland annat med Capio 

S:t Görans Sjukhus och Sollentuna Specialistklinik. Capio 

Arenakliniken erbjuder ett brett och modernt behandlings-

utbud med patienten i centrum. De initiala patientunder-

sökningarna visar att patienterna genomgående är mycket 

nöjda med bland annat bemötande och information i sam-

band med operation liksom med vården som helhet.

Capio Specialistkliniker

”Vi bidrar till att 
korta vårdköerna”  
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Affärsområde – Capio Sverige/Capio Specialistkliniker

Capio Artro Clinic

Capio Artro Clinic i Stockholm är en ortopedisk klinik specia-

liserad på artroskopisk kirurgi, idrottsskador och rehabilite-

ring. Vid operationer används till största delen titthålsteknik, 

vilket förkortar operations- och rehabiliteringstiden samt 

 förbättrar operationsresultatet. Kliniken erbjuder högspecia-

liserad vård och rehabilitering för komplexa knäskador, 

höftartroskopi samt brosk- och senkirurgi. 2011 genomfördes 

cirka 4 300 operationer på Capio Artro Clinic. Antalet besök 

hos läkare eller sjukgymnast var över 30 000. 

Capio Medocular

Capio Medocular är ett av Nordens största privata ögon sjuk-

vårdsföretag, specialiserat på allmän ögonmedicin,  gråstarr - 

 kirurgi och behandling av optiska synfel, som närsynthet, 

översynthet, astigmatism och ålderssynthet. Klinikerna fi nns 

i Göteborg, Malmö, Stockholm och Uppsala,  där avtal fi nns 

med respektive landsting, samt i Örebro. Under 2011 skrevs 

också avtal med landstinget i Västernorrland om gråstarrope-

rationer i Sundsvall. Varje år genomför Capio Medocular cirka 

8 000 gråstarroperationer, vilket motsvarar cirka 10 procent 

av totala antalet gråstarroperationer i  landet.

Capio Medoculars gråstarrpatienter i Stockholm är mycket 

nöjda med behandlingen, enligt den senaste patientunder-

sökningen. Den visar bland annat att 98 procent av patien-

terna är nöjda med vården som helhet och med bemötandet 

samt att 96 procent skulle rekommendera enheten till andra 

(källa: Institutet för kvalitetsindikatorer Indikator 2011).

Capio Movement

I december 2011 förvärvades specialistsjukhuset Movement 

Medical i Halmstad som erbjuder specialiserad ortopedisk 

vård och radiologi, och har vårdavtal med Region Halland 

och Västra Götalandsregionen. 2011 utfördes mer än 5 600 

läkarbesök och cirka 3 200 operationer inom öppen- och 

slutenvård på sjukhuset. Näst efter Capio Artro Clinic utför 

Movement fl est korsbandsoperationer i Sverige. 

 

”FIFA Medical Centre of Excellence”

Capio Artro Clinic i Stockholm har ett nära samarbete 

med idrottsrörelsen i Sverige och ansvarar för medicin-

ska tjänster till bland annat landslag och elitklubbar i 

 fotboll, basket, skidor, konståkning, golf och simhopp. 

Kliniken utsågs i början av 2011 av internationella 

 fotbollsförbundet (FIFA) till ”FIFA Medical Centre of 

Excellence” i samarbete med bland annat Gymnastik- 

och Idrottshögskolan. 

Capio Artro Clinic driver tillsammans med Karolinska 

Institutet sedan 2007 Centrum för idrottsskadeforskning 

och utbildning, beläget i Capio Artro Clinics lokaler på 

Sophiahemmet i Stockholm. Syftet är att nå och behålla 

spetskompetens inom idrottsmedicin genom att låta 

 klinisk behandling, forskning och utbildning samverka. 

På Capio Artro Clinic utförs fl est korsbandsopera tioner 

i Sverige, drygt 700 per år. Sedan 2005 IT-administreras 

det svenska kvalitetsregistret ”Korsbands-registret” av 

kliniken. Över 90 procent av de kliniker i Sverige som 

utför korsbandskirurgi rapporterar in till registret och 

cirka 10 000 patientenkäter skickas ut årligen för att lära 

sig mer om vilka metoder som lämpar sig bäst för olika 

skador, vilket kommer nya patienter till nytta. 

Sjukgymnasterna Max Bredenberg och Ida Engström på Capio Artro Clinic är specialiserade på rehabilitering av idrottsskador.
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Nyckeltal 2011 2010 2009

Produktion

Antal öppenvårdstillfällen 423 103 384 074 347 034

Antal slutenvårdstillfällen 11 344 8 277 5 627

Produktivitet 

Medelvårdtid 6,5 7,9 11,6

Resurser

Antal medarbetare 1 027 976 897

Antal närsjukhus och 
 specialistenheter

12 9 9

Antal bäddar 296 260 219

Finansiella nyckeltal

Omsättning (MSEK) 1 246 1 120 1 003

Omsättning i % av koncernen 13 12 10

Capio Specialistcenter Kista

Capio Specialistcenter Kista bedriver, genom vårdavtal med 

Stockholms läns landsting, specialiserad gynekologisk vård 

som från och med januari 2012 övergår i vårdvalsauktorisa-

tion. Verksamheten, som tidigare drevs under namnet 

Avesina, förvärvades under 2011. Mottagningen fi nns i 

 ny  renoverade lokaler i Kista. 

Centrum för titthålskirurgi, CFTK

Centrum för titthålskirurgi (CFTK) erbjuder överviktsopera-

tioner och operationer inom allmänkirurgi, gynekologi, urologi 

och öron. Verksamheten fi nns i moderna lokaler mitt i cen-

trala Stockholm. Kliniken kompletterar Capios verksamhet 

inom allmänkirurgi vid Capio Arenakliniken i Solna som 

 öppnade i oktober 2011.   

Specialistklinik inom geriatrik

Capio Geriatrik

Capio Geriatrik i Stockholm är specialiserat på att behandla 

och rehabilitera äldre människor. Många av patienterna har  

fl era sjukdomar och funktionsnedsättningar samtidigt. Capio 

Geriatrik kan erbjuda allt från vård vid allmängeriatriska 

avdelningar till strokerehabilitering och ortopedrehabilitering 

för behandling i slutenvård. Capio Geriatrik erbjuder även 

avancerad sjukvård i hemmet och palliativ vård samt öppen-

vårdsmottagning med bland annat minnesutredningar. Alla 

patienter har tillgång till verksamhetens specialkompetenser. 

Hösten 2011 utökades verksamheten med en ny geriatrisk 

vårdavdelning, på uppdrag av Hälso- och Sjukvårdsnämn-

dens förvaltning i Stockholms läns landsting.  

Specialistkliniker inom beroendevård och psykiatri

Capio Anorexi Center

Capio Anorexi Center erbjuder fl era behandlingsalternativ 

för patienter med ätstörningar, såväl dygnet-runt-behandling 

som dagbehandling och öppen mottagning. Verksamhet 

bedrivs i Varberg, Stockholm och Malmö. Capio Anorexi 

Center erbjuder individuell behandling samt grupp- och famil-

jebehandling. Flera av enheterna erbjuder även öppna grup-

per. Under hösten 2011 utökades verksamheten i  Varberg 

med sex vårdplatser.

Capio Anoreksi Senter

Även i Fredrikstad i Norge bedrivs vård av patienter med 

ätstörningar. På Capio Anoreksi Senter fi nns tretton vårdplat-

ser för dygnet-runt-behandling. Sedan 2011 är elva av dessa 

förbehållna patienter mellan 14–18 år genom ett avtal med 

Helse Sør-Øst, som ansvarar för specialistsjukvård i den 

största av Norges fyra hälsoregioner.

Capio Maria

Capio Maria i Stockholm arbetar med frivillig, specialiserad bero-

endevård för personer från 18 års ålder. Capio Maria  vänder sig 

även till anhöriga till dem som är beroende av alkohol, läkemedel 

eller narkotika. Vården kan sökas av alla inom Stockholms läns 

landsting och sökande från andra landsting kan erbjudas vård 

genom särskild överenskommelse. Utöver huvud- och akutmot-

tagningen bedrivs verksamhet vid fyra lokala mottagningar.  

Capio Psykiatri

Från och med januari 2011 erbjuder Capio Psykiatri specialist-

psykiatrisk öppenvård för vuxna i Linköping och Norr köping 

på uppdrag av landstinget i Östergötland. Capio  Psykiatri 

erbjuder ett brett behandlingsutbud enligt vetenskapliga och 

väl beprövade metoder med den enskilda patientens behov i 

centrum. Under 2011 tog mottagningen i  Linköping emot drygt 

1 000 patienter och mottagningen i Norrköping drygt 1 100 

patienter. Totalt gjorde dessa patienter över 17 500 besök. 

Särskilda satsningar har under året gjorts på att introducera 

gruppverksamheter som komplement till pågående behand-

ling. Ytterligare grupper kommer att startas under 2012. 

Capio TILMA

Capio Tilma erbjuder vård till människor som är beroende 

av läkemedel som är smärtstillande, lugnande eller sömn-

givande. TILMA, med mottagningar i Varberg och Halmstad, 

erbjuder öppen dagvård. Resultaten är mycket goda och 

 närmare 90 procent av patienterna kan återgå till ett liv utan 

läkemedelsmissbruk.

 

Gråstarroperationer i Sundsvall

Under 2011 inleddes ett nytt samarbete mellan Capio 

 Medocular och landstinget i Västernorrland för att korta 

 vårdköerna till gråstarroperationer. I korthet innebär  sam- 

 arbetet att Capio Medoculars läkare kommer till Sundsvall 

en vecka per månad för att genomföra operationer på 

 behövande patienter. Samarbetet har varit mycket lyckat. 

Affärsområde – Capio Sverige/Capio Specialistkliniker
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” Detta är en utveckling vi 
med största sannolikhet 
kommer att få se även i 
andra delar av Sverige 
och i övriga Europa.”

”Capio Arenakliniken – en del av framtidens sjukvård”

Under 2011 öppnades Capio Arenakliniken i Solna, 

med specialistverksamhet inom allmän dagkirurgi.  

Etableringen är ett steg  i riktning mot ytterligare 

fokus på specialistenheter inom Capio. 

”På så sätt bidrar vi till att gemensamt med övriga 

sjukvårdsleverantörer möta ett kraftigt ökat vårdbehov 

i Stockholm – helt i linje med Stockholms läns lands-

tings rapport Framtidsplan för hälso- och sjukvården”, 

säger Åke Strandberg, affärsområdeschef Capio 

 Specialistkliniker.

Flytta vården närmare patienterna

Stora förändringar väntar inom vården i Stockholms 

läns landsting under kommande år. Byggandet av 

 universitetssjukhuset Nya Karolinska Solna medför att 

specialiserad sjukvård som inte behöver universitets- 

och akutsjukhusens resurser ska flyttas närmare invå-

narna genom en utbyggnad av specialistcentrum och 

närsjukhus. 

300 000 öppenvårdsbesök flyttas ut

Förändringen bedöms innebära att 10 000 vårdtillfällen 

och 300 000 öppenvårdsbesök ska kunna flytta till 

specialistvård utanför akutsjukhusen till år 2016. 

Redan under 2011 hade Hälso- och sjukvårdsnämn-

dens förvaltning som målsättning att vård motsva-

rande cirka 80 MSEK skulle överföras till specialist-

vården utanför sjukhusen. 

”Detta är en utveckling vi med största sannolikhet 

kommer att få se även i andra delar av Sverige och i 

övriga Europa. Vår främsta uppgift är att bidra till att 

processen går så smidigt som möjligt, ur patienternas 

perspektiv”, avslutar Åke Strandberg.

Affärsområde – Capio Sverige/Capio Specialistkliniker

Ewa Börjesson, verksamhetschef och sjuksköterska, Capio Arenakliniken i Solna.
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Affärsområde – Capio Sverige/Capio Närsjukvård

Capio Närsjukvårds vårdcentraler fi nns på 34 platser 
i Sverige. Verksamheten bedrivs huvudsakligen under 
två namn: Capio Vårdcentral och Capio Citykliniken. 
Under 2011 ökade antalet listade patienter med cirka 
11 procent till drygt 289 000 och antalet patient besök 
översteg en miljon – bland annat som en effekt av de 
kvalitetssatsningar som gjorts.  

”Vi har lagt en stabil grund och tagit viktiga steg för en hög 

kvalitet i verksamheten. Det är något som alla medarbetare 

ska vara stolta över, för vi gör detta tillsammans. Man är aldrig 

färdig med ett kvalitetsarbete, det är en ständigt pågående 

process och vi fortsätter att utvecklas, bland annat genom att 

utveckla vår förebyggande vård”, säger Susanne Wellander, 

affärsområdeschef Capio Närsjukvård. 

 

Vårdval skapar möjligheter

Capio Närsjukvård erbjuder kvalifi cerad vård inom allmän-

medicin och specialistsjukvård på uppdrag av landstingen i 

Skåne, Blekinge, Halland, Västra Götaland, Örebro och 

 Stockholm. Totalt var vi 771 medarbetare i verksamheten 2011.

De senaste årens övergång från vårdavtal till vård- och 

 hälsoval, där patienterna själva väljer vilken vårdcentral som 

han eller hon vill tillhöra, har bidragit till stora förändringar 

inom primärvården. De tidigare vårdavtalen gav tydliga förut-

sättningar för verksamheten under avtalstiden. Så är det inte 

längre, eftersom patienterna enkelt kan byta vårdgivare. Det 

skapar både osäkerhet och möjligheter. 

”För oss har det inneburit både utmaningar och nya möjlig-

heter. Vi ökade från cirka 260 000 till drygt 289 000 listade 

patienter under 2011”, säger Susanne Wellander.

Samtidigt skiljer sig ramarna för vårdval åt både per lands-

ting och per vårdcentral. Enheterna fi nns såväl i socioekono-

miskt svaga som starka områden. Alla vårdcentraler är unika 

och måste drivas på olika sätt. Det gemensamma är att alla 

strävar efter att erbjuda samma höga kvalitet, effektivitet 

och tillgänglighet efter både uppdragsgivarnas och Capio 

Närsjukvårds egna högt ställda krav.  

Trots de senaste årens förändringar visar den senaste 

medarbetarundersökningen, från 2011, att Capio Närsjuk-

vårds medarbetare är nöjda. Bland annat upplever 69 pro-

Cajsa Lundh är barnsjuksköterska på barnavårdcentralen på Capio Citykliniken Ängelholm 
där också barnmorskemottagning och familjecentral fi nns samlat i samma byggnad. 

Capio Närsjukvård

Fortsatt utveckling 
med kvalitet i fokus
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Affärsområde – Capio Sverige/Capio Närsjukvård

cent att Capio Närsjukvård är en attraktiv arbetsplats och 

72 procent anser att det är en styrka att ingå i Capio-koncernen 

och att arbetet genomsyras av koncernens värderingar.

”Detta är glädjande eftersom den typ av förändringar vi nu 

ser inom primärvården normalt sett leder till oro på arbets-

platserna”, säger Susanne Wellander. 

Förebyggande vård

Sjukvården har av tradition arbetat med att behandla och 

bota människors sjukdomar. Nu vet vi att det inte är tillräckligt 

– sjukdomar kan och måste även förebyggas. Detta blir allt 

viktigare i takt med det ökade inslaget av livsstilsrelaterade 

sjukdomar som följer av stress, kosthållning och olika former 

av beroende. Capio Närsjukvård erbjuder bland annat livs-

stils- och hälsosamtal till patienter som är i riskzonen. 

Tolv nya barnmorskemottagningar

På vårdcentralerna fi nns allt från allmänläkare, distriktssköter-

ske-, vaccinations- och diabetesmottagning till bland annat 

astma och kolmottagning, barnavårdcentral, kuratorer och 

psykologer. Sedan hösten 2011 fi nns även nya barnmorske-

mottagningar på tolv av våra enheter i Skåne. 

Vid inledningen av 2012 öppnades, i samarbete med kom-

munerna, även fem familjecentraler i Skåne som erbjuder 

pedagogisk verksamhet i form av babycafé, öppen förskola 

och föräldragrupper . 

”Vi förenklar för patienterna genom att samla all kompe-

tens för hela familjen på ett ställe”, konstaterar Susanne 

 Wellander. 

Byggt ut för mer heltäckande vård

Många av vårdcentralerna har byggts ut under året, för att 

kunna ge patienterna en mer heltäckande vård. Flera vård-

centraler erbjuder numera ett brett utbud av specialistkom-

petenser, som exempelvis sjukgymnastik, arbetsterapi och 

konsultation med kiropraktor. Förutom specialister i allmän-

medicin, som fi nns på alla våra enheter, har många enheter 

i Skåne dessutom andra specialistläkare knutna til verksam-

heten. Något som uppskattas mycket av våra patienter.

Capio Citykliniken i Lund är unik inom Capio Närsjukvård 

genom att kunna erbjuda både vårdcentral och en renodlad 

specialistklinik med specialistvård inom allt från kardiologi, 

kirurgi, hud, endoskopi, gynekologi, urologi, öron-näsa-hals, 

ortopedi och röntgen, till fl ygmedicin – kliniken är ett av två 

Aeromedical Center i Sverige som är godkänt och auktorise-

rat av Transportstyrelsen.

”Tack vare sin specialistkompetens kan de hjälpa patienter 

med vitt skilda behov samtidigt som de har ett väl funge-

rande samarbete med övriga kliniker och sjukhus i regionen”, 

säger Susanne Wellander.

Nyckeltal 2011 2010 2009

Produktion

Antal öppenvårdstillfällen 1 070 742 917 949 733 826

Antal listade patienter 289 121 259 977 243 430

Resurser

Antal medarbetare 771 719 514

Antal vårdcentraler 32 30 30

Finansiella nyckeltal

Omsättning (MSEK) 995 842 733

Omsättning i % av koncernen 10 9 7

Förvärv i Skåne och Stockholm

På ett fåtal mottagningar erbjuds företagshälsovård, där-

ibland på Capio Citykliniken Malmö Stor torget, som förvärva-

des under 2011, och på Capio Cityklinikerna Malmö Centrum 

och Lund. Företagshälsovård är ett område där Capio ser 

ökad efterfrågan. Ambitionen är att utveckla erbjudandet 

framöver. 

Under året förvärvades även Olympiakliniken i Helsingborg. 

Därmed har Capio tre vårdcentraler i Helsingborg. 

I början av 2012 förvärvades Husläkarmottagningen Sera-

fen på Kungsholmen i Stockholm, vilket innebär att Capio har 

totalt nio vårdcentraler i Stockholm. Därutöver förvärvades 

Göingekliniken, en familje- och specialistläkarmottagning i 

Hässleholm.

Capios inarbetade system för att driva vårdcentraler är en 

fördel vid förvärv. Det ger förutsättningar för både högre kva-

litet och en hållbar ekonomi, något som krävs för att kunna 

investera i ytterligare kvalitet framöver. Det händer att Capio 

blir kontaktade av läkare som vill sälja sina vårdcentraler. 

”Det är inte konstigt med tanke på de omfattande krav som 

ställs på vårdgivarna. Många mindre vårdcentraler, som drivs 

av eldsjälar, får lägga mycket tid på administration idag – tid 

som de hellre skulle vilja använda till patientvård. Hos oss kan 

de få rätt förutsättningar för det, då vi avlastar och hjälper till 

med administrationen.” 

Ökad tillgänglighet

Capios ambition är att samtliga patienter ska känna sig 

sedda och omhändertagna. Därför är tillgängligheten viktig, 

och den har ökat ytterligare under året. Patienterna kan även 

välja att boka tid via Internet.

Utöver tillgänglighet är det viktigt att patienterna får tillgång 

till rätt sjukvård snabbt. Capio strävar efter att så effektivt 

som möjligt lotsa patienterna till rätt instans. Samarbetet med 

övriga sjukhus och kliniker i respektive region är väl utvecklat. 



30 CAPIO ÅRSÖVERSIKT 2011

Affärsområde – Capio Sverige/Capio Närsjukvård

Rapportering  till kvalitetsregister

Capio Närsjukvård strävar efter att utveckla och förbättra 

kvaliteten och därigenom kunna ge bättre vård med hög 

effektivitet till fler patienter.

”Vi vill vara öppna med vår kvalitet, som patienterna kan ta 

del av innan de väljer oss. I enlighet med den nya patientsä-

kerhetslagen gör vi en så kallad patientsäkerhetsberättelse 

årligen. Dessa uppgifter finns att ta del av på vår hemsida.”  

Capio Närsjukvård rapporterar till aktuella kvalitetsregister  

i alla landsting där verksamhet bedrivs och på nationell nivå.  

I den nationella patientenkäten för patientupplevd kvalitet 

inom primärvården 2011, som bland annat mäter bemötande, 

information och tillgänglighet, uppvisar många av Capios 

vårdcentraler goda resultat. Bland annat ligger en majoritet 

av vårdcentralerna över rikssnittet när det gäller patienternas 

vilja att rekommendera mottagningen till andra. I Örebro län 

var Capio Vårdcentral Lekeberg den vårdcentral som patien-

terna var allra mest nöjda med.  På vissa vårdcentraler finns 

det dock behov av förbättringar och där är patientenkäten  

ett av flera viktiga verktyg (källa: Institutet för kvalitets  indi - 

ka torer).  

Capio Närsjukvård är miljöcertifierat i enlighet med ISO 

14001. Systemet för miljöledningsfrågor utvidgas löpande. 

Under 2011 lades läkemedelshantering in som ett specifikt mål.

Framtida behov i fokus

Det ökade behovet av kvalitativ och kostnadseffektiv sjuk-

vård ökar i samhället. En konsekvens av detta väntas bli att 

ett ökat antal patienter kommer att få vård hos specialistkli-

niker eller primärvården, så att de stora sjukhusen kan foku-

sera på de diagnoser som kräver särskilda resurser.

”Att låta fler patienter ta del av närsjukvården är bra ur ett 

samhällsekonomiskt perspektiv. För den enskilda patienten 

är det dessutom en fördel att få god vårdkvalitet nära hem-

met. Detta är en utveckling som vi förbereder oss för. Det 

gör vi genom att fortsätta att bygga vidare på den kvalitet vi 

har lagt grunden för, och vi gör det på ett metodiskt och 

ansvarsfullt sätt”, säger Susanne Wellander.

Tolv nya barnmorskemottagningar i Skåne
Hösten 2011 förstärkte Capio sitt primärvårdserbju-

dande med barnmorskemottagningar (MVC) på tolv 

vårdcentraler i Skåne från att tidigare endast ha 

kunnat erbjuda detta på en vårdcentral. Det innebär 

att patienterna kan få ett mer komplett vårdutbud 

på ett och samma ställe. 

”Vi märker att många känner sig trygga med att kunna 

gå till samma vårdcentral oavsett om det är för att ens 

barn har fått en halsinfektion eller om du själv har blivit 

sjuk eller är gravid”, säger Anna Lindahl,  sektions- 

ansvarig barnmorska för Capios MVC-verksamheten 

i region Skåne, som var först på plats i den nya barn-

morskeorganisationen. 

Att bygga en ny barnmorskeverksamhet har inneburit 

flera utmaningar, men även många möjligheter. 

”Vi har fått en unik chans att skapa något riktigt bra 

eftersom vi har kunnat ifrågasätta gamla arbetsmeto-

der från våra tidigare arbetsplatser. Jag tycker att vi 

har lyckats bra så här långt”, säger Anna Lindahl. 

Trivs med bytet till Capio

Anna Lindahl arbetade tidigare inom landstingets 

barnmorskeverksamhet.

”Jag trivdes bra i den offentliga vården, men det här 

verkade spännande. Jag ångrar mig inte – vi har ett 

bra team och vi får bra stöd från övriga delar av orga-

nisationen. Det märks att Capio är proffsigt.” 

Öppnandet av barnmorskemottagningarna ägde 

rum i samband med att mödrahälsovården inkludera-

des i vårdval inom Region Skåne den 1 september 2011.

Anna Lindahl, sektionsansvarig barnmorska, Capio Citykliniken Ängelholm.
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Volvat är en av Norges ledande privata sjukvårds-
grupper, med ett brett vårdutbud, som spänner från 
hälsofrämjande och förebyggande vård till behandling 
och rehabilitering. De senaste årens kvalitetssatsningar 
har givit goda resultat. Årets patientundersökning visar 
att 96,7 procent är mycket nöjda med behandlingen. 

”Jag är stolt över att det gått så bra även 2011. Patienterna är 

mycket nöjda. Dessutom ses vi som en attraktiv partner av 

försäkringsbolagen. De är kvalitetsorienterade och ser att 

det är kostnadseffektivt att anlita Volvat i det långa loppet. 

Faktum är att vår försäljning till försäkringsbolag ökade med 

69 procent under året”, säger Christian Loennecken, affärs-

områdeschef Capio Norge och chefl äkare och VD för Volvat.  

Capio Norge utgörs främst av Volvat. Volvat grundades i Oslo 

1985 och har idag fyra medicinska center som är placerade i 

Oslo, Bergen, Fredrikstad, Hamar, varav Volvat sjukhus i Oslo 

är störst. 2011 hade vi 235 med arbetare och cirka 150 kon-

sulenter arbetande hos oss. Under året tog vi emot över 

227 000 patientbesök.

Positiva resultat i kvalitetsrevisioner

Volvat strävar efter att vara ett högkvalitativt komplement 

till den offentliga sjukvården i Norge. Arbetet bedrivs på ett 

metodiskt och målinriktat sätt. 

”Vi har bland annat en kvalitetschef med expertis inom 

hälso- och sjukvård och det pågår ett strukturerat arbete 

för att kontinuerligt utveckla system och arbetsmetoder som 

leder till högre kvalitet. Här har vi stor nytta av Capio-modellen 

för att skapa hög kvalitet”, säger Christian  Loennecken.

Volvat rapporterar löpande till nationella kvalitetsregister. 

Några av de indikatorer som rapporteras är försenad eller 

inställd elektiv kirurgi, förekomsten av sjukhusinfektioner, och 

antalet tillfällen då patienter inte fått tillgång till rum. Bland de 

nationella register som Volvat rapporterar till  återfi nns exem-

pelvis register för kirurgi kopplat till leder, korsband och axel-

luxation. 

Volvats insatser för att styra mot ökad kvalitet i  vården 

ger goda resultat. Verksamheten har genomgått fyra externa 

kvalitetsrevisioner under 2011 utan några anmärkningar. Dess-

utom förnyades ISO-certifi eringen av kirurg avdelningen i  

januari 2012. 

Resulterat i kortare väntetider

Långa väntetider är något som i allmänhet präglar den offent-

liga norska sjukvården. Detta gäller inte Volvat, bland annat 

tack vare den ökade produktivitet som följer av kvalitetssats-

ningarna. 

”Vi har maximalt två veckors väntetid till operation och 

vid mer akuta tillstånd ska patienterna få tillgång till läkare 

omedelbart. Till en specialist ska det inte vara längre väntetid 

än sju dagar”, konstaterar Christian Loennecken. 

Framgångar med förebyggande vård

De senaste årens satsningar inom förebyggande vård har 

gjort Volvat till något av en föregångare i Norge. Intresset är 

stort. Många företag vill erbjuda sina anställda förebyggande 

tjänster. Sedan tidigare erbjuds fl era hälsokontrollskoncept 

och under 2011 lanserades tjocktarmsscreening och hud-

fl äckskontroll. 

Överläkare Trond Jørgensen på Volvat i Oslo, behandlar förstorad prostata med grön laserteknik. 
Ett exempel på modern medicin där patienten kan opereras i dagkirurgi och med färre komplikationer. 

Volvat

Goda resultat från 
våra kvalitetssatsningar
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”Under året introducerade vi också det vi kallar för Hjerte

sjekken, en förebyggande hjärtkontroll. Vi var först med det 

i Norge och det har blivit en stor succé.” 

Nya behandlingsmetoder

Nya behandlingsmetoder utvecklas löpande. Under 2011 

inrättades en ny injektionsbaserad behandling av Dupuytrens 

kontraktur, på norska kallat krokfinger, vilket är en bindvävs

sjukdom som kan leda till att fingrar kröks. Behandlingsformen 

gör att patienten slipper kirurgi och kan behandlas på cirka 

en timme i öppenvård. Dessutom investerade Volvat i två nya 

lasermaskiner för behandling av bland annat åderbråck.

Kunskapsutbyte i organisationen

”I Capio finns det en ambition att utbyta kunskap mellan olika 

sjukhus och länder. Våra medarbetare åker regelbundet till 

andra sjukhus och kliniker i koncernen för att ta del av nya 

kunskaper”, säger Christian Loennecken.  

Det finns även ett intresse från andra delar av Capio kring 

behandlingsmetoder som brukas inom Volvat. Ett sådant 

exempel är användningen av grön laserteknik för att behandla 

förstorad prostata. Det är en behandlingsform som bidrar till 

många fördelar, däribland minskade blödningar och färre 

komplikationer, bland annat i form av impotens. Dessutom 

kan ingreppet vanligtvis utföras i dagkirurgi. 

Medlemsantalet ökade med 4 procent

Volvat finansieras delvis av medlemmar. Ett medlemskap 

innebär att man prioriteras vid medicinskt behov och får 

rabatt på alla medicinska tjänster. Under 2011 ökade antalet 

medlemmar med 4 procent, till 37 000. Även företag kan bli 

medlemmar. Det är en kundgrupp vars efterfrågan väntas 

öka framöver. 

Erbjudandet till medlemmarna utvecklas löpande. Under 

2011 inrättades en telefonservice som är tillgänglig dygnet 

runt. ”Där kan de få medicinska råd av sjuksköterskor och 

boka tid. Det har blivit mycket populärt.” 

Utsikter för kommande år

Trenden går mot att patienterna blir allt kunnigare och får 

högre förväntningar på vården. Samtidigt är köerna långa 

inom den offentligt finansierade vården. Det skapar möjlig

heter för Volvat. 

Behovet av förebyggande vård väntas fortsätta att öka, 

 liksom efterfrågan från försäkringsbolagen. Volvat är väl 

 positionerat för denna utveckling. 

”Ja, det vågar jag påstå. Vår sjukvård håller hög kvalitet 

och tillgängligheten är god. Dessutom lanserar vi löpande  

nya attraktiva vårderbjudanden. Det gör att jag ser ljust på 

framtiden”, säger Christian Loennecken. 

Nyckeltal 2011 2010 2009

Produktion

Antal öppenvårdstillfällen 227 169 212 210 207 881

Antal operationer 5 899 3 335 3 573

Produktivitet

Medelvårdtid 2,0 1,8 1,7

Resurser

Antal medarbetare 235 210 201

Antal medicinska center 6 6 6

Antal operationssalar 5 5 5

Finansiella nyckeltal 

Omsättning (MSEK) 477 437 451

Omsättning i % av koncernen 5 4 5

Nya avtal med fotbollsklubbar

Under året har Volvat slutit avtal med flera av de största 

 elitfotbollsklubbarna i Oslo, Bergen och Hamar för tjänster 

inom idrottsmedicin som ortopedi och hjärtmedicin. 

Stor efterfrågan på  
hjärtkontroll 
Sedan 2011 är Volvat först i Norge med att erbjuda 

”hjertesjekken”, en förebyggande kontroll för att 

bedöma om patienter är i riskzonen för att utveckla 

hjärt och kärlsjukdom, som exempelvis hjärtinfarkt. 

Kontrollen, som följer rekommendationer från  

SHAPE (Society for Heart Attack Prevention and 

Eradication), har rönt stor positiv uppmärksamhet 

och efterfrågan. 

Överläkare (dr. med.) Frederic Kontny utför hjärtscreening på en patient.
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Capio Frankrikes förbättringsarbete med att moder-
nisera sjukvården fortlöper och har börjat ge effekt 
i form av kortare vårdtider. Samtidigt är patienterna 
mycket nöjda.

”Vi har gjort stora framsteg i år och det är glädjande att börja 

se resultat. Samtidigt ska vi komma ihåg att det fi nns stor för-

bättringspotential kvar. Genom att fortsätta att implementera 

Capio-modellen skapar vi en kvalitetsdriven tillväxt”, säger 

Sveneric Svensson, affärsområdeschef Capio Frankrike.

Capio Frankrike är Capios enskilt största affärsområde, med 

cirka 5 100 medarbetare på 20 sjukhus och sex specialist-

kliniker över hela landet. Varje år tar Capio Frankrike emot över 

560 000 patientbesök.

Brett vårderbjudande

Tack vare storleken och den breda expertisen erbjuder Capio 

Frankrike samtliga medicinska behandlingsformer som är 

godkända i landet. Flertalet av sjukhusen är inriktade på 

komplexa kirurgiska behandlingar såsom ortopedisk, urologisk 

och gynekologisk kirurgi, men även lung-, hjärt- neuro- och 

fetmakirurgi. Vid specialistklinikerna erbjuds  dialys, psykiatri 

och rehabilitering inklusive hjärtrehabilitering.

Goda utvecklingsmöjligheter 

Den franska sjukvården möter allt högre krav på att tillgodose 

ökade behov från fl er patienter. Samtidigt är förmågan att öka 

de offentliga utgifterna ytterligare begränsade. Frusna ersätt-

ningsnivåer innebär att många privata kliniker brottas med 

lönsamhetsproblem. Det innebär att förbättringar inom kvali-

tet och produktivitet är nödvändiga. 

”Det fi nns stor utvecklingspotential inom fransk sjukvård, 

som av tradition har präglats av långa vårdtider. Situationen 

beror delvis på det tidigare ersättningssystemet där vård-

givarna fi ck ersättning baserat på antalet dagar patienten till-

bringade på sjukhus istället för det diagnosrelaterade ersätt-

ningssystem, som många länder använder och som infördes 

2005. Men även på bristen på nationella kvalitetsregister som 

underlättar jämförelser”, säger Sveneric Svensson. 

Kirurgläkare Benoit Gignoux och sjuksköterska Bérangère Faurite genomför en tjocktarmsoperation på Capio Clinique de la Sauvegarde i Lyon. 
Sjukhuset utsågs 2011 till ett referenscentrum inom fetmakirurgi av det franska hälsoministeriet. 

Capio Frankrike

Kortare vårdtider 
med högre kvalitet
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Ett område med förbättringspotential är inom själva organ-

iserandet av sjukvården, som historiskt sett varit hierarkiskt 

uppbyggd. 

”Genom att sätta vad som är viktigt för patienten främst 

och låta medarbetarna nära patienterna få större ansvar 

 skapas bättre sjukvård. Det är så vi utvecklar vår verksam-

het”, säger Sveneric Svensson. 

Förvärvat två kliniker

Under 2011 har Capio Frankrike fortsatt arbetet med att 

implementera Capio-modellen i verksamheten, med goda 

resultat – organisationsmodellen är väl implementerad, en 

förutsättning för att åstadkomma systematiska förbättringar 

i kvalitet och produktivitet. 

”Det har gått bra. Vissa medarbetare kan känna sig hotade 

när invanda arbetssätt och hierarkier ifrågasätts. Men i takt 

med att de ser att patienterna återhämtar sig fortare efter 

operation och förstår vad Capio vill åstadkomma ändras 

inställningen”, konstaterar Sveneric Svensson.  

Under 2011 förvärvades två sjukhus: Clinique Aguiléra i 

Biarritz och Clinique de Domont, i Domont norr om Paris. 

”När vi förvärvade Clinique Aguiléra hade vi för första 

gången en väl genomarbetad egen Capio-modell att erbjuda. 

Vi utbildade sjukhusledningen tidigt då vi vet att intresset för 

att ta till sig nya metoder är som störst precis i samband med 

förvärvet. Responsen har varit mycket positiv.”

Snabb återhämtning

I juli 2011 arrangerades Capio Medical Seminar för andra 

året, på temat modern medicin. Närmare 100 läkare deltog 

vid evenemanget, som var mycket uppskattat. Temat för 

det kommande seminariet, som äger rum sommaren 2012, 

kommer att vara ”rapid recovery”, det vill säga snabb åter-

hämtning.

”Få vill ligga på sjukhus längre än nödvändigt och faktum 

är att det i många fall är relativt enkla förändringar som krävs 

för att patienten ska bli frisk snabbare”, säger Sveneric 

Svensson.  

Mycket handlar om att ha väl utvecklade protokoll som tar 

hänsyn till alla kvalitetsaspekter – som i fallet med TURP, den 

nya metod för kirurgisk behandling av förstorad prostata som 

som först introducerades på Capio Clinique de Provence och 

nu används även på andra kliniker.

”Den leder till att patienten är frisk och kan gå hem efter 

i genomsnitt två dagar istället för som tidigare fem.”  

Att använda mindre invasiva metoder vid kirurgi är ett 

effektivt sätt att påskynda återhämtningen för patienten. 

Capio är därför positiv till investeringar i kirurgiska robotar. 

Det medför en överlägsen noggrannhet, tack vare precisa 

rörelser.

Nyckeltal 2011 2010 2009

Produktion

Antal öppenvårdstillfällen 417 538 393 393 370 124

Antal slutenvårdstillfällen 143 592 145 652 150 402

Produktivitet

Medelvårdtid* 4,3 4,5 4,6

Öppenvårdspatient/plats 1,7 1,3 1,1

Resurser

Antal medarbetare 5 103 5 192 5 140

Antal sjukhus och kliniker 27 26 27

Antal bäddar 3 118 3 137 3 287

Finansiella nyckeltal 

Omsättning (MSEK) 4 421 4 639 5 094

Omsättning i % av koncernen 45 48 51

* Exklusive psykiatri och rehabilitering.

Färre dagar på sjukhus

Bättre metoder och snabbare återhämtning har bidragit till 

att antalet dagar då patienterna behöver ligga på sjukhus 

minskat. Därutöver har medelvårdtiden minskat från 4,6 

dagar 2009 till 4,3 dagar 2011.

”I Frankrike fi nns generellt en överkapacitet av sjukhusbäd-

dar. Tack vare att patienterna blir friska fortaren kan vi, enligt 

vår uppskattning, minska antalet bäddar med upp till 36 pro-

cent. Det frigör resurser som vi kan använda till andra sats-

ningar”, säger Sveneric Svensson.

Referenscentrum inom fetmakirurgi

Capio Clinique de la Sauvegarde i Lyon utsågs under 2011 till 

ett referenscentrum inom fetmakirurgi av det franska hälso-

ministeriet. En förklaring till framgångarna är det nya arbets-

sätt i multidisciplinära team som gör förberedelse för opera-

tion, och uppföljningen efter, mer effektiv och minskar antalet 

sjukhusbesök för patienten. Kliniken har under 2011 också 

uppmärksammats i Le Figaro Magazine i och med utnäm-

ningen till bästa sjukhus inom kranskärlsoperationer. 

Sjukhuset har med framgång även infört en ny metod, 

Early Recovery After Surgery (ERAS), vid tjocktarmsoperatio-

ner. Den leder till snabbare återhämtning för patienterna och 

minskade risker för vårdrelaterade skador och biverkningar. 

Flera andra sjukhus har också gjort stora framsteg inom 

modern medicinsk behandling under året. ”Dessutom har 

vi Capio Clinique de Provence som har tagit stora kliv mot 

att skapa ökad kvalitet ur patientens perspektiv. Provence -

kliniken i Orange är en liten klinik som visat vägen och 

 betydelsen av implementeringen av Capio-modellen”, säger 

Sveneric Svensson.
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På Capio Clinique Aguiléra i Biarritz, som Capio förvärvade under året, är man specialiserad på akut handkirurgi, 
som här genomförs av sjuksköterska Marie Emaspil och Stephane Lemoine, ortopedläkare och specialist inom handkirurgi.

Strävar efter hög säkerhet och kvalitet

Capio Frankrike strävar efter att nå högsta möjliga säkerhet 

och kvalitet i vården. Samtliga enheter är certifi erade av HAS 

(Haute Autorité de Santé), som är ett oberoende certifi erings-

organ. Detta är ett krav för att få bedriva sjukvårdsverksam-

het i landet. Därutöver fi nns ett fl ertal kommittéer som ansvarar 

för sjukhusens kvalitet och säkerhet när det gäller exempelvis 

infektionsrisk, smärtlindring och läkemedelsanvändande. 

Dialog och kunskapsutbyte

Det fi nns en uttalad ambition att identifi era ”best practice” 

och föra den vidare i organisationen. 

”I år har vi haft många studiebesök vid Capio Clinique de 

la Sauvegarde i Lyon för att ta del av vår metod vid fetma-

operation. Dessutom har Capios framgångsrika metod för 

knäledsoperationer börjat sprida sig i landet. Ett ortoped-

team på Capio Clinique Sainte Odile genomförde till exempel 

nyligen Frankrikes första knäprotesoperation som dagkirurgi”, 

berättar Sveneric Svensson.

Det sker även kunskapsutbyte över landsgränserna. 

 Franska medarbetare gjorde exempelvis ett fl ertal besök på 

Capio S:t Görans sjukhus och även på Capio Artro Clinic i 

Stockholm under 2011. Det sker även resor i den motsatta 

riktningen. 2012 väntas ett svenskt team åka till sjukhusen 
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”Rapid recovery”

i Bayonne för att studera deras effektiva hantering av opera-

tionssalar.

Capio Frankrike har kommittéer för dialog och kunskapsut-

byte mellan de medicinska teamen och respektive förvaltning. 

Likaså fi nns det en kommitté och en utarbetad process för att 

säkerställa att patienternas rättigheter tillgodoses. 

Hög patientnöjdhet

Capio Frankrikes sjukhus deltar både i nationella patient-

undersökningar av oberoende parter och genomför löpande 

egna patientundersökningar. 2011 deltog majoriteten av 

 sjukhusen i en nationell undersökning av slutenvårdspatienter 

på uppdrag av det franska hälsoministeriet. Resultaten är 

genomgående positiva. 78 procent av patienterna bedömer 

vården som utmärkt eller mycket god och 89 procent av 

patienterna skulle sannolikt välja samma klinik om de skulle 

behöva motsvarande behandling igen. Capio Clinique Saint 

Vincent och Capio Clinique de l’Atlantique är några av de som 

uppvisar särskilt goda resultat. I Capios egna under sökningar 

av öppenvårdspatienter 2011 är patientnöjdheten mycket god 

med i genomsnitt 99 procent nöjda patienter och 73 procent 

nöjda med informationen i samband med behandling. 

Det fi nns dock utrymme för fortsatta förbättringar på 

 klinikerna och resultaten från undersökningarna analyseras 

därför noga utifrån centrala kvalitetskriterier för att omsättas 

i praktiken.  

Investerar i moderna sjukvårdsmiljöer

Under året har Capio Frankrike arbetat vidare med sitt fl er-

åriga utvecklingsprogram för de franska fastigheterna som 

omfattar både nybyggnader och tillbyggnader av sjukhus och 

sammanslagningar och renoveringar i befi ntliga fastigheter. 

”Vi gör omfattande investeringar. Vid sjukhuset Capio 

Claude Bernard nordväst om Paris sker en tillbyggnad som 

ska stå klar under 2012 och en renovering av den nuvarande 

byggnaden som ska vara färdig 2013. Även vid Capio Clinique 

de la Sauvegarde i Lyon pågår nybyggnation. På andra platser 

ska äldre sjukhus slås samman till nya, modernare. Detta är 

bara några av fl era exempel där vi genom att skapa bättre 

lokaler och synergier mellan klinikerna kan åstadkomma 

högre  kvalitet i vården. Det kommer att stärka oss framöver”, 

säger Sveneric Svensson.  

De senaste två åren har Capio Frankrike arbe-

tat intensivt med en förändringsagenda med 

syfte att modernisera den franska sjukvården.

”Vi arbetar aktivt med att implementera modern 

medicin ur alla aspekter. Det gäller allt från hur vi 

organiserar oss och de medicinska behandlings-

metoder vi använder till att se till att vi har funk-

tionella och moderna lokaler som gör det möjligt 

att bedriva vård med hög kvalitet. Målet är att 

skapa värde för patienten – nöjda patienter inne-

bär nöjda doktorer”, säger François Demesmay, 

vice affärsområdeschef och medicinskt ansvarig 

för Capio Frankrike samt ansvarig för det franska 

förändringsarbetet. 

”Det fi nns en position att ta på den franska 

sjukvårdsmarknaden inom modern medicin – 

inte minst inom ”rapid recovery” eller ”snabb 

 återhämtning” som är ett relativt nytt begrepp i 

Frankrike. Det senaste årets arbete med att föra 

ut detta i organisationen börjar nu ge resultat och 

med allt fl er goda exempel från våra egna verk-

samheter har vi en bra grund att arbeta vidare 

från”, konstaterar François Demesmay. 

François Demesmay, vice affärsområdeschef, medicinskt 
ansvarig samt ansvarig för det franska förändringsarbetet. 
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Affärsområde – Capio Frankrike

Capio Clinique Aguiléra – stärker Capios position  
i franska Baskien

Har ni stött på några utmaningar i införandet av 

Capio-modellen?

Det har varit en utmaning för verksamhetscheferna  

att anpassa sig till att ta större ansvar för finansiella 

resultat och lära sig att arbeta med nya nyckeltal. 

Det kommer att ta lite tid att anpassa sig till det nya 

arbetssättet, men vi är på god väg.

Ser ni några fördelar med att vara en del av Capio?

Ja, idag känner vi oss som del av ett team. Vi har 

 möjlighet att dela kunskap och erfarenheter med 

andra Capiokliniker i Baskien, men också med resten 

av Frankrike och Capiokoncernen som helhet. Detta 

gäller chefer och medarbetare på olika nivåer och 

omfattar områden som ledning, organisation och 

modern medicin. Även om vi bara har varit en del  

av Capio i ett par månader är vi redan i kontakt med 

 kollegor på andra Capiokliniker och har planer på  

att besöka varandra. Till exempel kommer vi utbyta 

 erfarenheter inom organisation av dagkirurgi med 

 kliniker i Lyon och Orange.

 

I december 2011 förvärvade Capio sjukhuset 

 Aguiléra i Biarritz, sydvästra Frankrike. Sjuk- 

huset kompletterar Capios tre andra sjukhus  

i franska Baskien.   

Capio Clinique Aguiléra, som är det största sjukhuset 

i regionen, erbjuder majoriteten av kirurgiska speciali

teter och är ett medicinskt referenscentrum inom 

 ortopedi, ögonmedicin och akut handkirurgi. Kliniken 

har utsetts till ett center inom akut handsjukvård av 

Fédération Européenne des Services d’Urgences de 

la main. Dessutom driver sjukhuset ett sjukgymnastik

center specialiserat på rehabilitering efter hand, 

handleds och axelkirurgi.

Vilken är den största förändringen sedan Capio 

förvärvade sjukhuset?

Den största förändringen är organisationen – på Capio 

är det färre chefsnivåer och det ges mer ansvar till med

arbetarna i frontlinjen. Vad vi gillar med Capiomodellen 

är att den verkligen sätter patienten i centrum, vilket är 

anledningen till att vi valde att prova den direkt.

Specialistsjuksköterskan Elisabeth Etcheberry är nu klinikchef på Capio Clinique Aguiléra. 
Marc Levesque är sjukhuschef. Båda deltar aktivt i övergången till Capiomodellen. 
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Överläkare och klinikchef (dr. med.) Horst Peter Steffen (höger), sjuksköterska Gabi Angenendt och kirurgläkare Andreas 
Giesen vid Capio Klinik im Park i Hilden utanför Düsseldorf, utför en venoperation på en patient med vensjukdom. 

2011 var ett år som slutade med högsta betyg i både 
kvalitetsgranskningar och patientundersökningar för 
Capio Tyskland. Och det strategiska beslutet att 
fokusera på specialistvård fortsatte att ge positiva 
resultat. 

”Vi har stärkt vår ställning som nationellt ledande inom bland 

annat behandling av åderbråck”, säger Martin Reitz, affärs-

områdeschef Capio Tyskland.  

Capio Tyskland har fyra lokala akutsjukhus, fyra specialist-

kliniker för venkirurgi, två sjukhus med inriktning på rehabili-

tering och omvårdnad samt fem Medizinische Versorgungs-

zentren (MVZ), öppenvårdsmottagningar med allmänläkare 

och specialister. 

”De senaste åren har vi förvärvat ett antal MVZ. I år expan-

derade vi i Hilden och under 2012 kommer vi att expandera i 

Aschaffenburg. Det är ett viktigt steg för att säkra tillström-

ningen av patienter i framtiden”, säger Martin Reitz. 

Under 2011 ökade antalet patienter i öppenvård med näs-

tan 25 procent, från 112 000 till 139 000. Antalet patienter i 

slutenvård ökade något, med drygt 1 procent, till cirka 37 600.  

Capio Tysklands medarbetare uppgick 2011 till cirka 1 000, 

varav cirka 800 är medicinsk personal.

 

Marknadsledande inom venkirurgi

Under 2011 fortsatte vi att utöka vårt starka venkirurgierbju-

dande, som är ett område där Capio Tyskland är marknads-

ledande i Tyskland. 

”Faktum är att våra venkirurgiresultat ligger mycket bra till 

i internationella jämförelser”, säger Martin Reitz. 

Den senaste undersökningen visar på en återfallsfrekvens 

på 1,3 procent för Capio Tysklands patienter. Nationellt och 

internationellt ligger den siffran på från 5 procent upp till 

60 procent enligt olika patientstudier, som till exempel 

RELACS (”Randomized study comparing Endovenous 

Laser Ablation with Crossectomy and Stripping of the great 

saphenous vein”).

Utöver venkirurgi erbjuder Capio Tyskland även en modern 

och välutvecklad screeningverksamhet i syfte att förebygga 

vensjukdomar. 

Capio Tyskland

Högsta betyg av patienter 
och myndigheter 

Affärsområde – Capio Tyskland
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Affärsområde – Capio Tyskland

”År 2010 introducerade vi en ny kirurgisk metod, en metod  

för så kallad extraluminal klaffplastik, som kräver minimalt 

ingrepp och minskar behovet av ytterligare operationer på 

kort tid. Tekniken har även 2011 fortsatt visa goda medi

cinska resultat”, säger Martin Reitz. 

Höga betyg i flera undersökningar 

Under 2011 certifierades Capio Klinik im Park i Hilden som  

ett venkompetenscenter av yrkesorganisationen för venspe

cialister. Även Capio Krankenhaus Land Hadeln i Otterndorf 

certifierades.

Försäkringsbolaget Techniker Krankenkasse tilldelade 

även Capio Klinik im Park utmärkelsen TK Klinikus, tack vare 

att andelen nöjda patienter låg betydligt över genomsnittet. 

Detsamma gäller Capio MoselEifelKlinik i Bad Bertrich som 

rankades som nummer ett inom information och kommunika

tion och som också fick högsta möjliga poäng i patient

enkäten som genomfördes av Klinikbewertungen.de, där 

bland annat frågor om kvalitet på konsultation och medicinsk 

behandling ingick. 

Dessutom uppnådde Capio i Hilden högsta resultat i regio

nen Nordrhein, 94 procent, i försäkringsbolaget AOK:s årliga 

enkät om patientnöjdhet och andel rekommendationer.

 ”Det är ett bevis på vårt fokus på kvalitet och något med

arbetarna ska vara stolta över”, säger Martin Reitz.  

Capio Klinik an der Weißenburg uppfyllde kvalitetskraven 

enligt DEGEMED, den tyska organisationen för medicinsk 

rehabilitering, och riktlinjerna hos IQMH (Institute for Quality 

Management in Healthcare). 

Dessutom har flera enheter certifierats eller fått förnyad 

certifiering enligt ISOstandarder under året. 

Sjukhus med ett brett vårdutbud 

Capio Tyskland har fyra akutsjukhus med 100–190 bäddar per 

enhet. Capio MathildenHospital i Büdingen, Hessen, erbjuder 

internmedicin, ortopedi och kirurgi, med ett högt anseende i 

regionen. Andra behandlingsområden innefattar psykiatri, 

onkologi, ÖNH och gynekologi samt intensivvård. Under 2011 

introducerades nya behandlingsmetoder – till exempel titthåls

kirurgi (SILSteknik) för gallblåse, tjocktarms och blindtarmsope

rationer – med positiva effekter på återhämtning och infektionsrisk. 

Capio Franz von Prümmer Klinik i Bad Brückenau, Bayern,  

är specialiserad på internmedicin, kirurgi, ortopedi och  

geriatrik. 

Capio ElbeJeetzelKlinik ligger i Dannenberg, Nieder

sachsen, där ett nytt vencentrum öppnades under 2011.  

”I Dannenberg ska det befintliga sjukhuset ersättas med ett 

Nyckeltal 2011 2010 2009

Produktion

Antal öppenvårdstillfällen 139 136 111 999 53 621

Antal slutenvårdstillfällen 37 646 37 223 39 540

Produktivitet

Medelvårdtid 5,3 5,4 5,7

Resurser

Antal medarbetare 994 983 1 071

Antal sjukhus och kliniker 15 15 13

Antal bäddar 1 192 1 216 1 271

Finansiella nyckeltal

Omsättning (MSEK) 994 1 039 1 180

Omsättning i % av koncernen 10 11 12

helt nytt sjukhus. Uppförandet planeras vara slutfört under 

våren 2012”, enligt Martin Reitz.  

På Capio Krankenhaus Land Hadeln i Otterndorf, Nieder

sachsen, introducerades nya effektiva diagnostekniker inom 

internmedicin. Dessutom utökades geriatrikverksamheten 

2011, vilket var ett viktigt steg mot vidare specialisering. 

Capio Akademie – säkerställer tillgången på nya läkare

Capio Akademie, ett program som vänder sig till tyska läkar

studenter med mindre än två års utbildning kvar, fortsätter  

att stärka företagets anseende. Sammanlagt deltog närmare 

40 studenter i 2011 års version av programmet.  

 ”Det är ett bra sätt att säkra tillgången på nya läkare. Vi 

ger dem inblick i hur det är att arbeta inom en internationell 

vårdkoncern som Capio. Det är attraktivt för många unga 

läkare som är intresserade av internationell erfarenhet”, säger 

Martin Reitz. 

Tryck på förändring – mot högre kvalitet och ökad 

 produktivitet

Den tyska sjukvården står inför en framtid fylld av utmaningar. 

Marknadsuppskattningar visar på att cirka 65 procent av tyska 

allmänsjukhus och 80 procent av rehabiliteringscentren kom

mer att visa negativa resultat 2011 och de närmaste åren. 

Samtidigt leder ett ökat behov av god sjukvård, i kombina

tion med det begränsade utbudet av offentliga resurser, till 

ett ökat tryck på högre kvalitet och ökad produktivitet. 

”Detta ger bra möjligheter för företag med väl fungerande 

utvecklingsmetoder som har god kontroll över kvalitets och 

produktivitetsutveckling samt ekonomisk utveckling – som 

Capio”, avslutar Martin Reitz. 

Ny venkirurgimetod

På flera av Capio Tysklands venkirurgikliniker introdu cerades 

en ny kirurgisk metod, så kallad extraluminal klaffplastik, 

under 2010 och 2011.

Den nya kirurgimetoden innebär att kirurgen kan reparera 

venklaffar utan att behöva avlägsna venen.
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Capio Nightingale Hospital är ett ledande privat sjuk-
hus för psykisk hälsa i centrala London. Under de 
senaste åren har Capio Nightingale fokuserat på att 
skapa hög kvalitet både i behandlingsutbudet och i 
verksamheten i stort. Arbetet har givit goda resultat.

 ”Vi har sett positiva resultat inom alla relevanta områden. Vår 

övergripande patientnöjdhet har förbättrats från 86 procent 

2009 till 95 procent i årets undersökning. Under samma 

period har medarbetarnöjdheten ökat från 67 till 85 procent. 

Vi har även lyckats vända förlust till vinst under samma period 

och vi överträffade de fi nansiella målen med 25 procent 2011. 

Detta har i sin tur skapat utrymme för investeringar som gör 

att vi kan säkerställa kontinuerliga kvalitetsförbättringar i 

verksamheten och fortsatt marknadstillväxt”, säger Martin 

Thomas, VD på Capio Nightingale Hospital.

Holistiskt förhållningssätt

Under 2011 hade Capio Nightingale Hospital 150 medarbe-

tare och nära 150 konsulterande terapeuter och psykiatriker. 

Behandlingarna är individuellt anpassade och de bygger på 

en holistisk syn på psykisk hälsa som överensstämmer med 

riktlinjer från National Institution of Clinical Excellence och 

Royal College of Psychiatrists.

”Vår kliniska expertis täcker ett brett spektra av psykisk 

ohälsa och är under ständig översyn för att säkerställa att vi 

kan tillgodose behovet av innovativa behandlingar som följer 

av förändrade livsstilar. Detta omfattar allt från drogmissbruk 

och ätstörningar, till depression, trauma och bipolär sjukdom, 

säger Martin Thomas.

Sjukhusets kliniska team erbjuder ett brett utbud av evidens-

baserade behandlingar i olika miljöer lämpade för att hantera 

patienternas behov. Hit hör slutenvård, fl exibel dag terapi och 

ett omfattande utbud av öppenvårdsbehandlingar, som bygger 

på tvärvetenskapliga metoder som säkerställer medicinska 

resultat på högsta nivå.

Först med BACP-ackreditering

Under 2011 blev Capio Nightingale det första akutsjukhuset 

för psykiska hälsa i Storbritannien med ett formellt god-

kännande av British Association for Counseling and 

 Psychotherapy (BACP) för sin samtals- och psykoterapi.

”En annan viktig händelse var inrättandet av det nya 

behandlingsutbudet för kronisk stress och trauma som 

utvecklats för att möta den markanta ökningen av antalet 

patienter med symtom på posttraumatiskt stressyndrom 

och andra stressrelaterade tillstånd i Storbritannien”, säger 

Martin Thomas.

”Överväldigande bra”

Capio Nightingales höga krav på kvalitet i vården har bidragit 

till avsevärda förbättringar i sjukhusets styrning av kliniska 

processer under de senaste åren. Detta återspeglas i årets 

granskning av Care Quality Commission, Storbritanniens 

oberoende tillsynsmyndighet inom sjukvård. Revisionen visar 

att sjukhuset inte bara levt upp till samtliga kvalitets kriterier 

– den granskningsansvarige lade även till uttalandet ”över-

väldigande bra”.

De senaste årens kvalitetsfokus, personalutveckling och 

tydligare fi nansiella styrning har bidragit till att stärka sjuk-

husets rykte ytterligare och skapat ökad effektivitet och 

 produktivitet, vilket i sin tur har minskat Capio Nightingales 

driftskostnader. 

Framtida möjligheter och utmaningar

Det brittiska hälso- och sjukvårdssystemet inklusive psykisk 

hälsa genomgår för närvarande omfattande reformer. Till-

sammans med den turbulenta samhällsekonomin och den 

ökande efterfrågan på privat vård inom psykisk hälsa skapar 

detta betydande potential för både organisk och förvärvad 

tillväxt.

”Detta innebär goda möjligheter för oss. Vår uppgift är att 

fullfölja vår strategi och göra det vi gör ännu bättre i dessa 

turbulenta tider, för att därigenom befästa positionen som det 

bästa privata sjukhuset för psykisk hälsa i Storbritannien”, säger 

Martin Thomas.

Nyckeltal 2011 2010 2009

Produktion

Antal öppenvårdstillfällen 13 422 14 229 13 944

Antal slutenvårdstillfällen 797 786 720

Produktivitet

Medelvårdtid 17,1 16,8 18,0

Resurser

Antal medarbetare 150 161 158

Antal sjukhus 1 1 1

Antal bäddar 82 82 82

Finansiella nyckeltal 

Omsättning (MSEK) 115 120 117

Omsättning i % av koncernen 1 1 1

Capio Storbritannien

Care Quality Commission: 
”Överväldigande bra”

Affärsområde – Capio Storbritannien

CAPIO ÅRSÖVERSIKT 2011



Affärsområde – Capio Storbritannien 

41CAPIO ÅRSÖVERSIKT 2011

Nytt behandlingsutbud för kronisk stress och trauma

och andra stressrelaterade tillstånd. I Storbritannien 

beräknas uppskattningsvis 10 procent av befolkningen 

drabbas av PTSD någon gång under livet, vilket gör 

det till en av de mest utbredda diagnoserna inom 

 psykisk ohälsa och en av de vanligaste orsakerna till 

långvarig sjukskrivning.   

Under 2011 lanserade Capio Nightingale en nytt 

behandlingsutbud för kronisk stress och trauma. 

The Chronic Stress and Trauma Service är den första 

tjänsten i sitt slag i Storbritannien. Den har utvecklats 

för att hantera den markanta ökning av antalet patien-

ter som lider av posttraumatiskt stressyndrom, PTSD, 

Capio Nightingale Hospital i centrala London.
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Bolagsstyrning

Capios bolagsstyrning

Tydliga och mätbara 
ansvarsområden 
Ägare

Capiokoncernen ägs av Ygeia TopHolding AB, som i sin tur 

ägs av Cidra S.A.R.L. Cidra S.A.R.L. är gemensamt ägt av 

 fonder rådgivna eller förvaltade av Apax Partners Worldwide 

LLP (45%), Nordic Capital (44%) och Apax Partners SA (11%). 

Ägarna utser en styrelse via en nomineringskommitté.    

Styrelsens arbete

Styrelsen ansvarar för att tillsätta en koncernchef som är 

ansvarig för att utveckla den strategiska och affärsmässiga 

inriktningen samt förverkligandet av strategierna utifrån Capio-

modellen. Vidare tillsätter styrelsen medlemmar som ingår och 

leder arbetet i den medicinska kommittén, ersättningskommit-

tén samt revisionskommittén. Koncernen har en väl strukturerad 

process för val av revisorer genom revisionskommittén. Styrel-

sen behandlar frågor och områden vilka har en väsentlig påver-

kan på koncernens fi nansiella ställning och anseende, i enlighet 

med arbetsordningen. Under 2011 har styrelsen haft fem ordi-

narie möten och bland annat behandlat anbudet för att bedriva 

S:t Görans sjukhus från 2013, medicinsk kvalitet, fi nansiell bud-

get för 2012 samt genomförda förvärv och större investeringar. 

Intern kontroll

Koncernen arbetar aktivt med att utveckla och utvärdera den 

interna kontrollen över fi nansiell rapportering i verksamheten. 

Ramverket för den interna kontrollen i koncernen bygger på 

COSO-modellen. En grundläggande del i ramverket för intern 

kontroll utgörs av den övergripande kontrollmiljön i form av 

arbetsfördelning mellan styrelse och koncernledning. Baserat på 

den övergripande kontrollmiljön fastställs detaljerade rikt linjer och 

regler för den fi nansiella rapporteringen i koncernen vilka årligen 

verifi eras i form av en så kallad self-assessment process. Kon-

cernens externa revisorer deltar i denna verifi eringsprocess. 

Capio-modellen har en central roll i koncernen

Koncernledningen, som utses av koncernchefen, har det över-

gripande ansvaret för att verksamheten drivs i linje med den 

strategi och de långsiktiga mål som fastlagts av styrelsen uti-

från Capio-modellen. Capios CFO ansvarar bland annat för 

koncernens fi nansiella rapportering, affärsstyrning, revision och 

interna kontroll samt stöd i samband med fusioner, förvärv och 

eventuella avyttringar. 

Affärsområdescheferna ansvarar för att verksamheten i de 

ingående enheterna drivs i enlighet med de riktlinjer och policies 

som fastställts av koncernledningen samt rådande lagar och för-

ordningar. Dessutom ansvarar de för övervakning av medicinsk 

kvalitet och effektivitet. Affärsområdescheferna, varav majoriteten 

har medicinsk bakgrund, rapporterar direkt till koncernchefen. 

Varje ledningsgrupp, för varje vårdenhet och sjukhus, tillsam-

mans med affärsområdesledning och koncernledning, är  viktiga 

Val av revisorer

Ersättningskommitté

Medicinsk kommitté

Revisionskommitté

Affärs- och 
medicinsk utveckling

Affärsutveckling

Medicinsk utveckling

Ägare

Styrelse

Koncernledning

Affärsområdesledning

Konsolidering/Internkontroll

Treasury

Rapportering

Likviditet

Affärsutveckling

Medicinsk utveckling

Redovisning

Operativt sysselsatt kapital
Huvudenhetsledning

Affärsutveckling

Medicinsk utveckling

Redovisning

Operativt sysselsatt kapital
Vårdenhetsledning

Capios bolagsstyrning
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Bolagsstyrning

Anders Narvinger, styrelseordförande Capio

”Bolagsstyrning för transparens och öppenhet”

”Som styrelseordförande i Capio ser jag en viktig 

 uppgift i att bolagsstyrningen främjar transparens och 

öppenhet i den fi nansiella rapporteringen och den 

 operativa verksamheten, då vi har ansvar för såväl våra 

patienter som för skattebetalarnas pengar.”  

Capio har under de senaste tio åren utvecklats till 

en europeisk sjukvårdskoncern som kombinerar hög 

patientkvalitet med effektiva processer och modern 

företagsledning. Med metoder och erfarenheter som 

till stor del hämtas från den svenska sjukvården har 

Capio blivit en drivande aktör inom den europeiska 

sjukvården. Under 2011 förstärktes Capios styrelse 

för att ytterligare befästa denna position.

”Den europeiska hälso- och sjukvården växer och 

Capio har redan visat att det går att skapa ett ledande 

europeiskt sjukvårdsföretag som bygger på erfaren heter 

från svensk sjukvård, men även från vår framgångs rika 

tjänstesektor. Jag ser fram emot att vara med och fort-

sätta utveckla Capio”, säger Anders Narvinger, styrelse-

ordförande i Capio.

Anders Narvinger har mångårig erfarenhet från led-

nings- och styrelsearbete i internationella företag. Han 

har tidigare bland annat varit VD och koncernchef för 

svenska ABB samt VD för Teknikföretagen och är idag 

styrelseordförande i bland andra Telia Sonera, Alfa 

Laval och Trelleborg.

” Vi ska fortsätta utveckla 
kvalitetsvården i Europa.”

delar i Capios bolagsstyrning. Finansfunktionen i organisationen 

har en betydande roll i styrningen, där ambitionen är att spegla, 

stödja och styra verksamheten med hjälp av tydlig rapportering. 

Decentraliserad organisation

Cheferna för Capios huvudenheter, exempelvis i form av sjuk-

hus, ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt de riktlinjer 

som fastställts av koncernledningen via affärsområdesled-

ningen samt gällande lagar och förordningar. Den dagliga driften 

styrs med hjälp av tydliga och mätbara ansvarsområden, som 

följs upp med hjälp av både operativa och fi nansiella nyckeltal, 

resultaträkning, balansräkning och kassafl ödesrapporter samt 

mätningar av den medicinska kvaliteten. Organisationen är decen-

 t raliserad, vilket innebär att viktiga beslut ska fattas så nära 

patienterna som möjligt. På så sätt möts de unika behov och 

förutsättningar som präglar respektive vårdenhet på bästa sätt.

Koncernledningen ger tydliga mål och riktlinjer, som med rätt 

befogenheter och ansvar bidrar till att enhetscheferna kan 

utveckla sina respektive sjukhus och kliniker på ett effektivt sätt.
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Uppförandekod

Capios uppförandekod

Våra värderingar präglar 
det dagliga arbetet
Capios uppförandekod omfattar de principer som 
koncernen, dess styrelse och medarbetare ska följa i 
relation till våra patienter, medarbetare, uppdragsgi-
vare, affärspartners, aktieägare och samhället i 
övrigt. Grundtanken är att vi ska bemöta andra som 
vi själva vill bli bemötta och agera på ett sätt som vi 
kan vara stolta över på lång sikt. 

Ärlighet och integritet – två grundpelare

Våra värderingar, som vilar på god etik och hög moral, ska 
prägla den dagliga verksamheten i hela organisationen. Ett 
gott agerande, utifrån ett etiskt perspektiv, bidrar till långsik-
tigt goda affärer.

För att nå framgång som bolag krävs det att hela organisa-

tionen och varje enskild medarbetare präglas av ärlighet och 

integritet. Capio kompromissar aldrig på kraven när det kom-

mer till dessa punkter. Kraven på hög moral medför även att 

man som medarbetare öppet förväntas uttrycka sin åsikt och 

peka på felaktigheter om sådana identifi eras. Därigenom kan 

vi fortsätta att genomföra de investeringar som krävs för att 

utveckla verksamheten och möta de behov och utmaningar 

som fi nns inom europeisk sjukvård.

God affärsetik och sunda relationer

Att bedriva verksamhet som en ansvarsfull samhällsmedlem 
innebär bland annat att Capio ska följa gällande lagar och 
förordningar i de länder där bolaget fi nns. Vi kräver ärlighet 
och integritet av alla medarbetare och förväntar oss det-
samma av företagets affärskontakter. Capio är politiskt neu-
tralt. Vi får inte ge ekonomiskt stöd till politiska partier eller 
politiker. Vi får inte heller delta i politisk verksamhet.

Alla affärstransaktioner ska redovisas i företagets räkenska-

per i enlighet med god redovisningssed. Capio-koncernens 

information ska vara pålitlig, relevant och aktuell och ge en 

balanserad bild av verksamheten.

Respekterar mänskliga rättigheter 

Capio-koncernen respekterar ILO:s grundläggande konven-
tioner om mänskliga rättigheter. Capio behandlar alla medar-
betare lika och med respekt. Vi respekterar rätten för alla 
anställda att bilda och gå med i en fackförening som de 
själva väljer och att delta i kollektiva förhandlingar. Capio 
tolererar inte tvångsarbete eller barnarbete och har förbundit 
sig att göra sitt yttersta för att skapa en säker och hälsosam 
arbetsmiljö.

Uppfylla miljökraven

Capio eftersträvar hög effektivitet i användning av energi och 
naturresurser, gynnar system för återvinning och återan-
vändning av material och arbetar för att förebygga och mini-
mera föroreningar. Vi ska uppfylla eller överträffa miljökrav 
enligt lagar, förordningar och internationella avtal på våra 
marknader.

Ansvar och uppföljning kring vårt agerande

Varje medarbetare ska följa uppförandekoden och varje chef 
ansvarar för att medarbetare och affärspartners är informe-
rade om innehållet. Medarbetarna ombeds rapportera avvi-
kelser från koden till sin chef för undersökning och eventu-
ella korrigeringar. Överensstämmelse med innehållet följs 
löpande upp som en integrerad del av verksamhetsstyr-
ningen. Varje chef ansvarar för lokal uppföljning och att rele-
vanta frågor rapporteras vidare. Upprepade och allvarliga 
avvikelser leder till korrigerande åtgärder. Om någon affärs-
partner upprepade gånger och allvarligt bryter mot uppfö-
randekoden kommer samarbetet att upphöra.

Unikt kollektivavtal garanterar meddelarfrihet

2011 tecknades ett unikt kollektivavtal med svenska fack-
föreningar som garanterar meddelarfrihet till alla anställda 
i Capio i Sverige. Det innebär att varje medarbetare inom 
Capio har rätt att kontakta och i egen person uttala sig för 
eller lämna upplysningar till media – anonymt eller med 
namn. Capios ledning och chefer kommer inte att efterforska 
källan bakom uppgifter i media. Medarbetare som uttalat sig 
i media får inte särbehandlas på grund av sina yttranden. 

Redan tidigare har meddelarfrihet praktiserats inom Capio-

koncernen, men genom detta kollektivavtal formaliseras och 

tydliggörs de anställdas rättigheter ytterligare. Avtalet ger 

Capios anställda i Sverige samma rätt till meddelarfrihet som 

offentliganställda har enligt offentlighets- och sekretesslagen, 

med undantag för uppgifter som skyddas av tystnadsplikt eller 

lagen om skydd för företagshemligheter.
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Uppförandekod

Den 6–7 oktober 2011 hölls Capios sjätte europe-

iska företagsrådsmöte (EWC – European Works 

Council) i Stockholm. Det bestod av deltagare från 

Capio och fackförbund som representerar medar-

betarna i olika länder inom koncernen.

Företagsrådsmöte är en samverkansform som ska 

anordnas av företag med över 1 000 anställda, där 

minst 150 medarbetare fi nns i två länder, enligt gällande 

EU-direktiv. Capio är ett av få europeiska sjukvårdsföre-

tag som har tagit initiativet till att bilda ett europeiskt 

företagsråd.

Syftet är att skapa ett verktyg för insyn och påverkan 

genom en öppen och meningsfull dialog mellan arbets-

tagarrepresentanter från olika länder och verksamheter 

och Capios ledning – en dialog som ytterst syftar till att 

utbyta erfarenheter för att förbättra den vårdkvalitet 

som erbjuds till patienterna. Det bidrar även till att stärka 

företagskulturen och Capios position som attraktiv 

arbetsgivare för nuvarande och framtida medarbetare.

Årets arbete har främst inriktats på den omförhandling 

av avtalet som följer av de nya EU-direktiven och som 

strävar efter ökad dialog mellan ledning och medarbe-

tare, oavsett nivå i företaget. 

”EWC bygger på en bra dialog som är positiv för 

företaget och dess förmåga att utvecklas framåt och 

skapa bättre sjukvård. Tanken med det nya avtalet är 

att säkerställa att detta sker i samtliga delar i organisa-

tionen”, säger Kevin Thompson, representant för fack-

förbundet Kommunal i koncernstyrelsen och rådsord-

förande i EWC.

Att uppmuntra till att påpeka brister och förbättrings-

områden i den dagliga dialogen är en viktig aspekt 

inom Capios verksamhetskultur. För att betona frågans 

vikt har ett kollektivavtal, som garanterar meddelarfri-

het, tecknats med svenska fackföreningar under året. 

Alla medarbetare i Capio Sverige omfattas av avtalet. 

”Detta är bra. Att öppet och ärligt kunna påtala bris-

ter ska vara en självklarhet, det är till gagn för både 

medarbetare och verksamheten”, säger Kevin Thompson.

Kevin Thompson, facklig styrelserepresentant och rådsordförande EWC 

”Dialog som stärker företagskulturen”

” EWC bygger på 
en bra dialog som 
är positiv för före-
taget och dess 
förmåga att 
utvecklas framåt 
och skapa bättre 
sjukvård.”
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Koncernledning
Thomas Berglund, född 1952
VD och koncernchef
I Capio sedan: 2007
Utbildning: Civilekonom
Bakgrund: 1984–2007 i Securitas-koncernen 
varav VD och koncernchef 1993–2007. Tidigare 
konsult inom Swedish Management Group 
samt verksam inom det svenska regerings-
kansliet. 
Övriga uppdrag: Styrelseledamot Vårdföre-
tagarnas sjukvårdsavdelning.

Olof Bengtsson, född 1961
Senior Vice President Treasury 
och Corporate Finance
I Capio sedan: 2009
Utbildning: Civilekonom.
Bakgrund: 1993–2009 chef för Group 
 Treasury, Corporate Finance och Group 
 Insurance inom Securitas-koncernen. 
 Positioner inom treasury och corporate 
fi nance, 1988–1993 inom STORA-koncernen 
och 1985–1987 inom Atlas Copco-koncernen. 
Övriga uppdrag: – 

Åke Strandberg, född 1954
Affärsområdeschef 
Capio Specialistkliniker
I Capio sedan: 1999
Utbildning: Leg läkare, Medicine doktor, Karo-
linska institutet och specialistläkare i anestesio-
logi och intensivvård. Ledarskapsutbildningar 
inom hälso- och sjukvård, Handelshögskolan i 
Stockholm och Mayo Clinic, USA.
Bakgrund: VD Capio S:t Görans Sjukhus 2000-
2003, chef för anestesikliniken på Capio S:t 
Görans Sjukhus 1994–2000. Överläkare inom 
anestesi och intensivvård, Huddinge universi-
tetssjukhus 1979–1994.
Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Vårdföre-
tagarna. Styrelseordförande i Schedevi 
 Psykiatri AB.

Christian W Loennecken, född 1947
Affärsområdeschef Capio Norge 
VD och chefl äkare Volvat Medisinske  
Senter AS
I Capio sedan: 1998
Utbildning: Leg läkare, specialistläkare i intern-
medicin och geriatrik.
Bakgrund: 1992–2010 chefl äkare Volvat Medis-
inske Senter och Volvatgruppen, 1986–1992 
överläkartjänster inom Volvat Medisinske Senter.
Övriga uppdrag: Styrelseordförande i PRISY 
(förening för privatsjukhus i Norge). Styrelse-
medlem Learn by Motion AS.

Susanne Wellander, född 1957
Affärsområdeschef Capio Närsjukvård
I Capio sedan: 1999
Utbildning: Sjuksköterska, specialistutbildning 
som operationssjuksköterska. Merkonom. 
Bakgrund: Verksamhetschef, logistikchef och 
projektledare inom Capio Cityklinikerna. Chefs-
positioner på sjukhus i Danmark och Sverige. 
Chef för Thule Air Base Hospital, USA:s fl yg-
försvar.
Övriga uppdrag: –

Thomas Berglund

Sveneric Svensson

Christian W Loennecken

Åke Strandberg

Olof Bengtsson

Susanne Wellander

Martin Reitz

Britta Wallgren

Håkan Winberg

Håkan Winberg, född 1956
Ekonomichef (CFO) och vice VD
I Capio sedan: 2008
Utbildning: Civilekonom
Bakgrund: 1985–2007 i Securitas-koncernen 
varav direktör för Ekonomi och Finans och kon-
cernens ekonomichef 1991–2007 samt vice VD 
1995–2007. Dessförinnan controller i Invest-
ment AB Skrinet samt revisor.
Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Poolia AB 
och BTI International AB.

Britta Wallgren, född 1963
Affärsområdeschef Capio Sjukhus, 
VD Capio S:t Görans Sjukhus
I Capio sedan: 1999
Utbildning: Leg läkare, specialist i anestesio-
logi och intensivvård. Ledarskapsutbildningar 
inom hälso- och sjukvård vid Handelshögskolan 
och Harvard business school.
Bakgrund: 2007–2009 klinikchef för anestesi- 
och intensivvårdskliniken, 2003–2007 Läkar-
chef anestesi- och intensivvårdskliniken, Capio 
S:t Görans Sjukhus, Stockholm. 1991–2003 
anestesiläkare, (Capio) S:t Görans sjukhus.
Övriga uppdrag: Ledamot Regeringens väl-
färdsutvecklingsråd. Ledamot Sjukhusnämnden 
Sophiahemmet Sjukhus.

Sveneric Svensson, född 1953
Affärsområdeschef Capio Frankrike
I Capio sedan: 2003
Utbildning: Leg läkare, Medicine doktor, 
specialist i hjärt- och lungkirurgi. 
Bakgrund: 2006–2009 Performance Manage-
ment Director och 2004–2006 Medical Director, 
Capio AB, medicinsk chef Capio Sjukvård Nor-
den från 2003. Tidigare klinikchef Thoraxkirur-
giska kliniken, Sahlgrenska Universitetssjuk-
huset, Göteborg från 1997.
Övriga uppdrag: –

Martin Reitz, född 1964
Affärsområdeschef Capio Tyskland, 
VD Capio Deutsche Klinik GmbH
I Capio sedan: 2007
Utbildning: Certifi erad banktjänsteman. 
Examen i företagsekonomi. 
Bakgrund: Vice sjukhuschef, Mosel-Eifel-Klinik, 
Bad Bertrich, sjukhuschef Hofgartenklinik, 
Aschaffenburg, VD Vena Fachkliniken, Bad 
Bertrich, regiondirektör Capio Deutsche Klinik 
GmbH, i Tyskland.
Övriga uppdrag: Medlem i Wirtschaftsrat 
Deutschland e. V. (förening för ekonomiska råd-
givare). Medlem i Verband der Krankenhaus-
direktoren Deutschlands e. V. (förening för 
tyska sjukhusdirektörer).
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Anders Narvinger, född 1948
Styrelseordförande
Direktör
I Capio sedan: 2011
Utbildning: Civilingenjör, Ekonomexamen.
Bakgrund: Befattningar inom ABB, bland annat 
VD och koncernchef för ABB Sverige. VD, 
 Teknikföretagen.
Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande 
 Trelleborg AB, Alfa Laval AB, TeliaSonera AB och 
Coor Service Management AB. Styrelseledamot 
JM AB, ÅF AB och Pernod Ricard SA.

Robert Andreen, född 1943
Styrelseledamot
Grundare och partner Nordic Capital
I Capio sedan: 2006
Utbildning: Civilingenjör, teknisk doktor, forsk-
ningsstipendiat Stanfords universitet och forsk-
ningsinstitut, USA, Marcus Wallenberg- och 
 Fulbright Commission-stipendiat.
Bakgrund: Grundade Nordic Capital 1989. 
 Tidigare fl ertalet tjänster inom SKF, VD för en 
 regional venture capital-fond och därefter chef 
för Handelsbankens M&A-avdelning. 
Övriga styrelseuppdrag: —

Khawar Mann, född 1967
Styrelseledamot
Partner och Co-Head Healthcare, Apax Partners
I Capio sedan: 2007
Utbildning: Juristexamen, magisterexamen i 
medicinsk vetenskap och juridik, University of 
Cambridge, MBA fi nans och sjukvård, The Wharton 
School, University of Pennsylvania.
Bakgrund: 1997–2003 Chief Business Offi cer, 
Weston Medical Group Plc. 1992–1995 jurist inom 
 Corporate Finance och sjukvård, Linklaters.
Övriga styrelseuppdrag: General Healthcare 
Group, Unilabs, Marken, Apax Foundation, 
 Bridges Community Trust.

Fredrik Näslund, född 1971
Styrelseledamot
Partner Nordic Capital
I Capio sedan: 2006
Utbildning: Civilingenjör, Civilekonom.
Bakgrund: Vice President Corporate Finance, 
Capio (Bure Healthcare) 1997–2001. 
Övriga uppdrag: Styrelseledamot  Unilabs, 
 Permobil, Orc Group. Styrelseordförande 
 Handicare.

Styrelse

Anders Narvinger

Michael PhillipsKhawar Mann

Robert Andreen

Julia Turner 

Bengt Sparrelid

Kevin Thompson

Gunnar Németh

Gunnar Németh, född 1952
Vice styrelseordförande
I Capio sedan: 2004
Utbildning: Läkarexamen vid Karolinska Insti-
tutet och specialist i ortopedi och algologi 
(smärtlindring). Medicine doktorsexamen vid 
Karolinska Institutet och professor i ortopedi. 
MBA vid Frankfurt School of Finance & Mana-
gement. 
Bakgrund: 2008–2011 operativ chef Capio-
koncernen och VD Capio AB. 2007–2008 VD 
Capio S:t Görans Sjukhus, 2004 medicinsk 
chef i Capio-koncernen. Tidigare professor 
och klinikchef Ortopedi, Karolinska sjukhuset,
Stockholm. Rådgivare på landstings- och natio-
nell nivå inom hälso- och sjukvårdsfrågor.
Övriga uppdrag: Adjungerad styrelseledamot 
och rådgivare Swedish Hospital Partners.

Bertrand Pivin, född 1960
Styrelseledamot
Partner, Apax Partners
I Capio sedan: 2011
Utbildning: MBA vid Harvard Business School, 
master i elektroteknik vid Telecom ParisTech, 
master i matematik och fysik vid Ecole Polytech-
nique, Paris, Frankrike. 
Bakgrund: Forskningsingenjör inom Alcatel Frank-
rike och projektchef inom Alcatel Nord amerika. 
Anställd i Apax sedan 1993. Investerar i teknik och 
telekom och mer nyligen i sjukvård och företags-
tjänster.
Övriga styrelseuppdrag: Unilabs, Amplitude, 
Chrysaor (ex Vizada), IEE, Apax Partners Mid-
Market.

Michael Phillips, född 1962
Styrelseledamot
Partner, medlem i Executive Committee, Inter-
national and Investment Committees. Co-Head 
Financial and Business Services, Apax Partners 
I Capio sedan: 2010
Utbildning: Civilingenjör, Queen’s University 
i Kingston, Kanada, MBA, INSEAD. 
Bakgrund: På Apax Partners sedan 1992. 
Ledde och deltog i transaktioner som Sulo, 
IFCO Systems och Tommy Hilfi ger. Tidigare 
på OTTO Holding och Ciba-Geigy i Kanada.
Övriga styrelseuppdrag: Travelex Holdings 
 Limited, Apax Partners LLP och Takko Fashion 
GmbH.
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Bertrand Pivin 

Arbetstagarrepresentanter

Kevin Thompson, född 1958
Styrelseledamot, fackförbundet Kommunal
Underskötare, Capio S:t Görans Sjukhus, 
 Stockholm
I Capio sedan: 1999
Utbildning: Underskötarutbildning och facklig 
utbildning.
Bakgrund: Sjukvårdsverksam sedan 1978. 
Omfattande fackligt arbete sedan 1991. 
Övriga uppdrag: Styrelseledamot Capio S:t 
Görans Sjukhus.

Bengt Sparrelid, född 1954
Styrelseledamot, fackförbundet SACO
Läkare, Capio S:t Görans Sjukhus, Stockholm
I Capio sedan: 1999 
Utbildning: Leg läkare, specialistläkare i kardiologi 
och internmedicin
Bakgrund: Inom sjukvårdssektorn sedan 1985.
Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Capio S:t 
Görans Sjukhus.

Julia Turner, född 1956
Styrelseledamot, fackförbundet 
 Vårdförbundet
Sjuksköterska, Capio Geriatrik, Stockholm
I Capio sedan: 2009
Utbildning: Sjuksköterska.
Bakgrund: Verksam inom sjukvård sedan 1981.
Övriga uppdrag: —
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Håkan Winberg, CFO Capio 

”Vår ekonomimodell – 
basen för decentra li serat 
resultatansvar” 

Varför är en ekonomimodell så viktig?

En tydlig ekonomimodell ger hela organisationen ett 

gemensamt språk att använda när vi pratar om hur det går 

i företaget. Eftersom vår modell bygger på länken mellan 

kvalitet, produktivitet och resultaträkning stöttar också den 

ekonomiska redovisningen förståelsen för vad som skapar 

god vård av hög kvalitet. Och med en tydlig organisation 

skapar vi ett väldigt starkt decentraliserat ansvar för 

utvecklingen i företaget – i alla avseenden.

Arbetar ni med benchmarking? 

Genom att vi har en modell för uppföljning och en tydlig 

men detaljerad organisation kan vi identifi era jämförbara 

enheter som presterar riktigt bra inom enskilda områden 

och de som behöver hjälp för att nå upp till samma kvalitet 

och produktivitet. Det gör att vi snabbare kan dra lärdom 

av de olika arbetssätten i våra affärsområden och i våra 

länder och föra den kunskapen vidare. På så sätt kan vi 

fortare bli bättre. 

Är Capio redo för en börsnotering?

Vårt arbete med att skapa en tydlig organisation och ekono-

misk modell skapar ordning och reda. När detta kan kombi-

neras med att våra chefer har kontroll över sina nyckeltal och 

sitt resultat och en rimlig framförhållning så skapas en slags 

börsfähighet inifrån. Vi har också arbetat med att dokumen-

tera våra rutiner och förbättra och förnya oss i många avse-

enden. Vi har kommit långt och är snart redo för börsen. 

Men oavsett om Capio är på börsen eller inte vill vi vara som 

ett börsbolag när det gäller transparens.

CFO:s kommentar
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Koncernens fi nansiella översikt
2011 2010

Produktion
Antal öppenvårdstillfällen 2 462 449 2 199 584
Antal slutenvårdstillfällen 221 911 219 599
Antal operationer 336 688 313 942

Produktivitet
Medelvårdtid, dygn 5,9 6,1
Beläggningsgrad vårdavdelningar, % 74,0 73,8
Utnyttjande av operationssalar, % 7,7 7,3

Resurser
Läkartimmar (exklusive Frankrike) 1 386 031 1 299 850
Övriga timmar klinisk personal 10 143 587 10 220 279
Antal bäddar 4 823 4 989
Antal operationssalar 241 240

Resultaträkningen (MSEK)
Försäljning 9 855 9 730
Organisk försäljningstillväxt, % 4,5 3,8

Rörelseresultat 545 569
Marginal, % 5,5 5,8

Sysselsatt kapital (MSEK)
Operativa anläggningstillgångar 1 011 940
i % av försäljning 10,3 9,7

Operativt sysselsatt kapital 55 81
i % av försäljning 0,6 0,8

Kassafl öde
Investeringar -5731 -5951

i % av försäljning 5,81 6,11

Operativt kassafl öde 3551 2641

i % av rörelseresultat 65,11 46,01

Extern nettoskuld
Extern nettoskuld 4 733 3 804
Extern leverage 4,62 4,0

1. Inkluderar fastighetsinvesteringar i Frankrike om 237 MSEK (2011) respektive 241 MSEK (2010).
2. Extern leverage har justerats med avseende på helårseffekten relaterat till nyligen förvärvade enheter.    
     
 

Koncernens fi nansiella översikt
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Väsentliga händelser

 

Väsentliga händelser

Finansiellt utfall

Försäljning 

Försäljningen från kvarvarande verksamheter uppgick till 

9 855 MSEK (9 730) med en organisk försäljningstillväxt om 

4,5% (3,8). Den högre organiska försäljningstillväxten var fram-

förallt relaterad till en volymökning då prisförändringarna var 

låga. Försäljningen påverkades negativt mellan 2010 och 2011 

till följd av förändringar i valutakurser. Totalt påverkade föränd-

ringen i SEK/EUR försäljningen åren emellan negativt med 

322 MSEK. Justerat för valutaeffekter växte försäljningen med 

477 MSEK. 

Rörelseresultat 

Rörelseresultatet från kvarvarande verksamheter före avskriv-

ningar av koncernmässiga övervärden och omstrukturerings- 

och förvärvskostnader uppgick till 545 MSEK (569). Även 

resultatet påverkades negativt mellan 2011 och 2010 till följd 

av förändringar i valutakurser. Totalt påverkade förändringen i 

SEK/EUR resultatet negativt åren emellan med 23 MSEK var-

vid den underliggande resultattillväxten var 1 MSEK (74) mot-

svarande en resultattillväxt om 0% (15). Resultatet påverkades 

positivt från genomförda strukturförändringar vilka i kombina-

tion med ökade volymer gav en stabil ekonomisk utveckling.  

Finansnetto

Räntenettot för kvarvarande verksamheter uppgick till -359 

MSEK (-448) och avser räntekostnader för koncernens totala 

fi nansiering. Finansnettot var lägre 2011 jämfört med 2010 som 

en följd av återbetalningen av aktieägarlånen efter slut förandet 

av avyttringen av den spanska verksamheten under första 

kvartalet 2011. 

Skatter

Aktuell och betald inkomstskatt för kvarvarande verksamheter 

uppgick till -46 MSEK (-56). Koncernen betalar inkomstskatt i 

enlighet med gällande regelverk på samtliga marknader där 

koncernen verkar. I tillägg till inkomstskatt betalar koncernen 

betydande belopp i form av andra skatter och avgifter såsom 

till exempel sociala avgifter och mervärdesskatt. Uppskjuten 

skatt för kvarvarande verksamheter uppgick till -4 MSEK (123). 

Den uppskjutna skatteintäkten för 2010 avser till den över-

vägande delen återföring av uppskjuten skatteskuld avseende 

avskrivningar och nedskrivningar av koncernmässiga över-

värden.  

Periodens resultat

Periodens resultat för kvarvarande verksamhet uppgick till 

-142 MSEK (-643). Resultatet förbättrades jämfört med 2010 

som en följd av stabil operationell utveckling men med lägre 

omstrukturerings- och fi nansieringskostnader. 

Sysselsatt kapital och fi nansiering

Totalt sysselsatt kapital för den kvarvarande verksamheten 

uppgick till 8 876 MSEK (13 177). Avkastningen på det syssel-

satta kapitalet uppgick till 6,1% (6,9). Det sysselsatta kapitalet 

har minskat åren emellan till följd av att den spanska verksam-

heten avyttrades under 2010 i kombination med en ökning 

relaterad till genomförda fastighetsinvesteringar i Frankrike 

samt genomförda förvärv. Nettoskulden för den kvarvarande 

verksamheten uppgick till 4 735 MSEK (7 078). Minskningen av 

nettoskulden är främst relaterad till avyttringen av den spanska 

verksamheten i kombination med en ökning relaterad till 

genomförda fastighetsinvesteringar i Frankrike samt genom-

förda förvärv. 

  

Kassafl öde

Kassafl ödet från rörelsen i den kvarvarande verksamheten 

uppgick till 386 MSEK (373). Förändringen är framförallt relate-

rad till lägre omstruktureringseffekter, ökade skattebetalningar 

samt en positiv utveckling av rörelsekapitalet. 

Övriga väsentliga händelser

Stärkt fi nansiell ställning – återbetalning av lån

Efter att försäljningen av Capio Spanien slutfördes under första 

kvartalet 2011 har skulder och fordringar på totalt 3 164 MSEK 

amorterats. Därutöver har samtliga aktieägarlån reglerats 

under 2011. Åtgärderna har bidragit till att koncernens eko-

nomiska ställning har förstärkts i form av en lägre skuldsätt-

ning och en högre grad av fi nansiering via eget kapital. Den 

lägre skuldsättningen kommer att påverka räntenettot ytter-

ligare positivt under 2012. I samband med försäljningen av 

den spanska verksamheten under 2010 redovisades en rea-

vinst om 3 268 MSEK inom ramen för resultat för verksam-

heter under avveckling. 

Utvecklingsprogram för moderna vårdprocesser 

Den stärkta fi nansiella ställningen skapar goda förutsättningar 

för strategiska investeringar i verksamheten. Investeringar 

genomförs i kompetensutveckling, utrustning och fastigheter 

för att skapa förbättrade möjligheter för att bedriva och 

utveckla moderna vårdprocesser samt förbättra arbetsmiljön 

för medarbetarna. Det fi nns ett behov av att förbättra delar av 

lokalerna, framförallt i Frankrike. Som en följd av detta genom-

förs investeringar både i form av renoveringar som tillbyggna-

der i såväl Paris som Lyon sedan 2010. Ytterligare investe-

ringsbehov fi nns och projekt utvärderas i takt med att planerna 

för förbättrade vårdprocesser utvecklas.  

Expansion genom nya avtal och förvärv

Under 2011 expanderade koncernen dels via nya avtal, dels 

via förvärv av nya verksamheter på befi ntliga marknader. 
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Väsentliga händelser

Under 2011 tilldelades Capio ett antal vårdavtal, varav de flesta 

i Sverige. De väsentligaste vårdavtalen i förhållande till omfatt-

ning är följande: 

•  I januari 2011 tilldelades Capio fortsatt förtroende att driva 

Capio Lundby Närsjukhus i Göteborg under sex år från 

1 januari 2012 med tillhörande optionstid om 3 år. Den årliga 

omsättningen för Capio Lundby Närsjukhus beräknas till 

cirka 200 MSEK.

•  Under 2011 förlängdes vårdavtalet för Capio Läkargruppen 

i Örebro med ytterligare fem år från januari 2012. 

•  Ytterligare ett antal mindre kontrakt relaterade till geriatrik, 

ögonkirurgi och allmänkirurgi har säkrats under året. 

Under 2011 förvärvades  två sjukhus i Frankrike, tre specialistkli-

niker i Sverige samt primärvårdsenheter i Sverige och Tyskland. 

Totalt uppgick köpeskillingarna för förvärven till 378 MSEK (35).

Capio S:t Görans sjukhus

I mars 2012 tilldelade Stockholms läns landsting Capio AB 

kontraktet för att driva akutsjukvården vid S:t Görans sjukhus 

för ytterligare en period om nio år med tillhörande optionstid 

om ytterligare fyra år. Den årliga omsättningen relaterad till 

kontraket beräknas till cirka 1 300 MSEK från 2013. 

Den 12 april 2012 tecknade Capio AB ett avtal med Stock-

holms läns landsting om drift av S:t Görans sjukhus. Det nya 

avtalet träder i kraft 1 januari 2013 och gäller till 4 januari 2022.

Anestesisjuksköterska Christina Haeffner (mitten) och operationssjuksköterska Helen Lind (höger) 
tillsammans med en student på operationsavdelningen på Capio S:t Görans sjukhus.
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Operativ resultaträkning

MSEK 2011 % 2010 %

Total försäljning 9 855 9 730
Organisk försäljningstillväxt, % 4,5 3,8
Direkta kostnader -8 343 84,7 -8 169 84,0

Bruttoresultat 1 512 1 561
Bruttomarginal, % 15,3 16,0

Overheadkostnader -1 174 11,9 -1 200 12,3
Rörelseresultat före avskrivningar på övervärden 
och fastighetsresultat 338 361
Rörelsemarginal, % 3,4 3,7

Fastighetsresultat 207 208
Rörelseresultat före avskrivningar på övervärden 545 569
Rörelsemarginal 2, % 5,5 5,8

Avskrivningar på koncernmässiga övervärden -113 1,1 -122 1,2
Omstruktureringskostnader -28 0,3 -367 3,8
Förvärvsrelaterade kostnader -24 0,2 -17 0,2

Rörelseresultat 380 3,9 63 0,6

Räntenetto -359 -448
Övriga fi nansiella poster -113 -325

Resultat före skatt -92 -710

Aktuell skatt -46 -56
Uppskjuten skatt -4 123

Årets resultat -142 -643

Årets resultat, avvecklade verksamheter1 – 3 470

Periodens resultat -142 2 827

1. 2010 inkluderar den spanska verksamheten samt realisationsvinsten vid försäljningen av den spanska verksamheten 2010.

Koncernens operativa resultaträkning
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Koncernens operativa balansräkning

Operativ balansräkning 
– sysselsatt kapital och fi nansiering

MSEK 2011 2010

Operativt sysselsatt kapital 1
Operativa anläggningstillgångar 1 011 940
Nettokundfordringar 710 709
DSO 27 27
Övriga operativa tillgångar 620 612
Övriga operativa skulder -2 286 -2 180
Operativt sysselsatt kapital 1 55 81
i % av försäljning 0,6 0,8

Operativt sysselsatt kapital 2
Operativa fastigheter 2 069 1 764
Operativt sysselsatt kapital 2 2 124 1 845
i % av försäljning 21,6 19,0

Övrigt sysselsatt kapital
Mark och byggnader, övervärden 1 366 1 534
Goodwill och övriga förvärvsrelaterade övervärden 5 778 5 420
Skattefordringar och skulder -527 -652
Övriga kortfristiga fordringar, skulder och avsättningar 135 5 0301

Övrigt sysselsatt kapital 6 752 11 332

Totalt sysselsatt kapital 8 876 13 177
Avkastning på sysselsatt kapital, % 6,1 7,02

Nettoskuld
Likvida medel 216 606
Räntebärande skulder -4 565 -5 945
Räntebärande skulder till koncernbolag -70 -3 273
Övriga räntebärande skulder och avsättningar -316 1 534
Totalt nettoskuld -4 735 -7 078

Eget kapital
Totalt eget kapital -4 141 -6 099
Total fi nansiering -8 876 -13 177

1. I övriga kortfristiga fordringar ingår köpeskilling för den spanska verksamheten.
2. Justerad för utestående fordringar relaterade till avyttring av den spanska verksamheten 2010.
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Operativ kassafl ödesanalys

MSEK 2011 % 2010 %

Nettoskuld ingående balans -7 078 -12 135

Rörelseresultat före avskrivningar på övervärden 545 5,5 569 5,8

Investeringar -573 -5,8 -595 -6,1
Avyttring anläggningstillgångar 2 0,0 14 0,1
Återföring avskrivningar 387 3,9 375 3,9
Nettoinvesteringar -184 -1,9 -206 -2,1

Förändring av nettokundfordringar 35 0,4 -49 -0,5
Förändring av övrigt operativt sysselsatt kapital -41 -0,4 -50 -0,5

Operativt kassafl öde 355 3,6 264 2,7
Operativt kassafl öde i % av rörelseresultat före avskrivningar 65,1 46,4

Betalda skatter -152 -57
Fritt kassafl öde (exkl fi nansiella poster) 203 207
Fritt kassafl öde i % av rörelseresultat före avskrivningar 37,2 36,4

Betalda fi nansiella poster netto -340 -334
Fritt kassafl öde efter fi nansiella poster -137 -127
Fritt kassafl öde efter fi nansiella poster i % av rörelseresultat 
före avskrivningar -25,2 -22,3

Förvärv/avyttringar av bolag -396 -27
Betalda förvärvskostnader -21 0
Sale and leaseback 50 904
Betalda omstruktureringskostnader -27 -90
Betalda utdelningar -228 -35

Nettokassafl öde, kvarvarande verksamhet1 -759 625
Nettokassafl öde, kvarvarande verksamhet i % 
av rörelseresultat före avskrivningar -139,3 109,9

Nettokassafl öde, avvecklade verksamheter1 – 4 747

Nettokassafl öde1 -759 5 372

Förändring av fi nansiell leasingskuld -95 -956
Valutaeffekter -3 765
Övriga poster2 3 200 -124

Nettoskuld utgående balans -4 735 -7 078

1. Nettokassafl öde är defi nierad som förändring av nettolåneskulden samt likvida medel.
2. Reglering av aktieägarlån ingår med 3 272 MSEK.

 Koncernens operativa kassafl ödesanalys
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Övrig information

2011 2010 2009

Antal medarbetare per land
Sverige 2 997 2 878 2 602
 varav Capio Närsjukvård 771 719 514
 varav Capio Specialistkliniker 1 003 955 877
 varav Capio S:t Görans sjukhus 1 200 1 177 1 164
Frankrike 5 103 5 192 5 140
Tyskland 994 983 1 071
Norge 259 231 221
Storbritannien 152 161 160
Totalt 9 505 9 445 9 194

Investeringar MSEK
Sverige -86 -91 -91
 varav Capio Närsjukvård -16 -18 -23
 varav Capio Specialistkliniker -31 -22 -25
 varav Capio S:t Görans sjukhus -37 -51 -43
Frankrike -445 -479 -193
Tyskland -22 -12 -38
Norge -20 -12 -42
Storbritannien 0 -1 0
Totalt -573 -595 -364

Produktion

Antal öppenvårdstillfällen: Antal patienter inskrivna i 
 vårdverksamheten kortare än 24 timmar.
Antal slutenvårdstillfällen: Antal patienter inskrivna i 
 vårdverksamheten längre än 24 timmar.
Antal listade patienter: Antal patienter listade inom 
 vårdvalsmodeller i Sverige.
Antal operationer: Antal operationer utförda på öppen-
vårds- och slutenvårdspatienter.

Produktivitet

Medelvårdtid: Genomsnittlig tid som ett slutenvårdstillfälle 

varar. Mäts i vårddygn.

Utnyttjande av operationssalar: Mäts i ”knivtid”, det vill 

säga inkluderar tid för operation men ej tid för sövning, 

tvätt och så vidare. Beräknas i procent av 24 timmar och 

7-dagarsvecka, ej i procent av öppettid.

Beläggningsgrad vårdavdelningar: Beräknas genom 
antal producerade vårddagar dividerat med antalet möjliga 
dagar. Antalet möjliga dagar beräknas som antal bäddar 
multiplicerat med antal dagar i perioden.

Defi nitioner
Resurser 

Antal medarbetare: Antal anställda uttryckt som heltids-
tjänster i genomsnitt under året.

Extern nettoskuld och extern leverage 

Extern nettoskuld avser koncernens externa räntebärande 
skulder och tillgångar justerat för likvida medel. Leverage 
avser aktuell extern nettoskuld i relation till EBITDA.
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Kontakt

Kontakt

Huvudkontor

Capio AB (koncernen) Capio AB (koncernen)
Box 1064 Box 8173
405 22 Göteborg 104 20 Stockholm
Besöksadress:  Besöksadress:
Lilla Bommen 5 S:t Eriksgatan 44

Tel: +46 31 732 40 00 Tel: +46 8 737 87 80
Fax: +46 31 732 40 99 Fax: +46 8 737 87 99
E-post: info@capio.se E-post: info@capio.se
www.capio.com/sv www.capio.com/sv

CAPIO ÅRSÖVERSIKT 2011
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Kontakt

Capio Sverige
Capio S:t Görans Sjukhus

112 81 Stockholm
Besöksadress: S:t Göransplan 1

Tel: +46 8 5870 1000
Fax: +46 8 5870 1956
www.capiostgoran.se

Vårdenhet Ort
Capio S:t Görans Sjukhus Stockholm

Capio Specialistkliniker

Box 8173
104 20 Stockholm
Besöksadress: S:t Eriksgatan 44

Tel: +46 8 737 87 80
Fax: +46 9 737 87 99
www.capio.se

Vårdenhet Ort
Capio Anorexi Center Malmö, Stockholm, 

Varberg
Capio Anoreksi Senter Fredrikstad, Norge
Capio Arenakliniken Stockholm
Capio Artro Clinic Stockholm
Capio Geriatrik Stockholm
Capio Lundby Närsjukhus Göteborg
Capio Läkargruppen Örebro
Capio Maria Stockholm
Capio Medocular Göteborg, Malmö, 

Stockholm, Sundsvall, 
Uppsala, Örebro

Capio Movement Halmstad
Capio Psykiatri Linköping, 

Norrköping
Capio Specialistcenter Kista Stockholm
Capio TILMA Halmstad, Varberg
Centrum för titthålskirurgi (CFTK) Stockholm

Capio Närsjukvård

Box 1064
405 22 Göteborg
Besöksadress: Lilla Bommen 5

Tel: +46 31 732 40 00 
Fax: +46 31 732 40 99
www.capio.se

Vårdenhet Ort
Capio Vårdcentral Amhult Göteborg
Capio Vårdcentral Axess Göteborg
Capio Vårdcentral Hovås/Billdal Göteborg
Capio Vårdcentral Gårda Göteborg
Capio Vårdcentral Lundby Göteborg
Capio Vårdcentral Sävedalen Göteborg
Capio Vårdcentral Bro Stockholm
Capio Vårdcentral Hagsätra Stockholm
Capio Vårdcentral Högdalen Stockholm
Capio Vårdcentral Lidingö Stockholm
Capio Vårdcentral Narvavägen Stockholm
Capio Vårdcentral Ringen Stockholm
Capio Vårdcentral Solna Stockholm
Capio Vårdcentral Årsta Stockholm
Capio Husläkarmottagning Serafen Stockholm
Capio Vårdcentral Haga Örebro
Capio Vårdcentral Lekeberg Örebro
Capio Citykliniken Broby Broby
Capio Citykliniken Båstad Båstad
Capio Citykliniken Halmstad Halmstad
Capio Citykliniken Helsingborg Söder Helsingborg
Capio Citykliniken Helsingborg Mariastaden Helsingborg
Capio Citykliniken Helsingborg Olympia Helsingborg
Capio Citykliniken Klippan Klippan
Capio Citykliniken Kristianstad Kristianstad
Capio Citykliniken Landskrona Landskrona
Capio Citykliniken Lund Lund
Capio Citykliniken Malmö Centrum Malmö
Capio Citykliniken Malmö Öster Malmö
Capio Citykliniken Malmö V. Hamnen Malmö
Capio Citykliniken Malmö Stortorget Malmö
Capio Citykliniken Ronneby Ronneby
Capio Citykliniken Ängelholm Ängelholm
Capio Göingekliniken Hässleholm
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Kontakt

Capio Norge
Volvat Medisinske Senter

Postboks 5280 Majorstuen
N-0303 Oslo
Besöksadress: Borgenveien 2A
Norge

Tel: +47 22 9575 00
Fax: +47 22 9576 41
www.capio.no

Vårdenhet Ort
Volvat Medisinske Senter Oslo
Volvat Medisinske Senter Bergen
Volvat Medisinske Senter Fredrikstad
Volvat Medisinske Senter Hamar
Mensendieckklinikken Oslo
Klinikk Bunæs Sandvika

Capio Frankrike
Capio Santé

113 Boulevard Stalingrad
F-69100 Villeurbanne
Frankrike

Tel: +33 4 37 47 16 50
Fax: +33 4 37 47 16 51
www.capio.fr

Vårdenhet Ort
Capio Clinique Lafourcade Bayonne
Capio Clinique Paulmy Bayonne  
Capio Clinique St Etienne Bayonne
Capio Clinique Aguiléra Biarritz
Capio Clinique du Mail La Rochelle
Capio Clinique de l'Atlantique Puilboreau
Capio Clinique Cardiologique 
Maison Blanche

Vernouillet

Capio Clinique Néphrologique 
Maison Blanche

Vernouillet

Capio Clinique de l’Orangerie Besançon
Capio Clinique Sainte Odile Haguenau
Capio Clinique Saint Pierre Pontarlier
Capio Clinique Saint Vincent Besançon
Capio Clinique Claude Bernard Ermont
Capio Clinique de Domont Domont
Capio Clinique de Beaupuy Beaupuy
Capio Clinique des Cèdres Cornebarrieu
Capio Clinique Saint Jean Languedoc Toulouse
Capio Polyclinique du Parc Toulouse
Capio Clinique de Fontvert 
Avignon Nord

Sorgues

Capio Clinique de Provence Orange
Capio Clinique du Parc Orange
Capio Centre Bayard Villeurbanne
Capio Clinique de la Sauvegarde Lyon
Capio Clinique Saint Louis Lyon
Capio Clinique du Tonkin Villeurbanne
Capio Polyclinique du Beaujolais Arnas/Villefranche 

sur Saône
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Kontakt

Capio Tyskland
Capio Deutsche Klinik

Flemingstraße 20–22
D-36041 Fulda
Tyskland

Tel: +49 661 242 92 0
Fax: +49 661 242 92 299
www.de.capio.com

Vårdenhet Ort
Capio Franz von Prümmer Klinik Bad Brückenau   
Capio MVZ Bad Brückenau Bad Brückenau
Capio Elbe-Jeetzel-Klinik Dannenberg   
Capio Krankenhaus Land Hadeln Otterndorf
MVZ Cuxhaven Rohdestrasse Cuxhaven
Capio Klinik an der Weißenburg Uhlstädt-Kirchhasel
Capio Klinikum Maximilian Bad Kötzting  
Capio Pfl egezentrum Bad Kötzting Bad Kötzting  
Capio Mathilden-Hospital Büdingen
Capio MVZ am Mathilden-Hospital Büdingen
Capio Hofgartenklinik Aschaffenburg
Capio MVZ Aschaffenburg Aschaffenburg
Capio Mosel-Eifel-Klinik Bad Bertrich  
Capio MVZ Venenzentrum 
Bad Bertrich

Bad Bertrich 

Capio Klinik im Park Hilden  
MVZ Klinik im Park Hilden
Capio Schlossklinik Abtsee Laufen

 
Capio Nightingale Hospital

11–19 Lisson Grove
London NW1 6SH 
Storbritannien

Tel: +44 207 535 77 00
Fax: +44 2077 241 016
www.capio.co.uk

Vårdenhet Ort
Capio Nightingale Hospital London

Capio Storbritannien
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Historik

Historik

2012

•  Capio vinner upphandling om att driva S:t Görans akutsjukhus i 

Stockholm till och med 2021 med möjlighet till fyra års förlängning.

• Capio gör kompletterande förvärv av vårdcentraler i Sverige.

2011

•  Capio vinner upphandling om att driva Lundby Närsjukhus, 

 Göteborg, i ytterligare sex år.

• Capio förvärvar sjukhuset Aguiléra i Biarritz, Frankrike.

•  Capio förvärvar det ortopediska specialistsjukhuset Domont 

i Frankrike.

•  Capio förstärker specialistvården i Sverige med den dagkirurgiska 

kliniken Capio Arenakliniken och förvärv inom kirurgi, CFTK 

(Centrum för titthålskirurgi), och gynekologi, Capio Specialist-

center Kista, i Stockholm och förvärv av det ortopediska 

specialistsjukhuset Movement Medical i Halmstad.

•  Capio förvärvar två vårdcentraler i Sverige och utökar med en 

öppenvårdsmottagning i Tyskland.

2010

•  Capio vinner upphandlingar om beroendevård i Stockholm, Capio

Maria, och psykiatrisk öppenvård i Östergötland, Capio Psykiatri.

2009

•  Capio införlivar förvärv av Kvalita Närsjukvård med vårdcentraler 

i Stockholm och Örebro.

2008

•  Capio förvärvar vårdcentraler i Stockholm och inleder verksamhet

inom primärvård.

2007

•  Capio förvärvar Vena Fachkliniken med specialistkliniker inom

venkirurgi i Tyskland.

2006

•  Capio får nya ägare och förvärvas av fonder rådgivna av Apax

Worldwide, Nordic Capital och Apax Frankrike. Capio avnoteras

från Stockholmsbörsen.

•  Capio förvärvar tyska sjukvårdsgruppen Deutsche Klinik GmbH

omfattande bland annat fem sjukhus.

•  Capio förvärvar nio kliniker i Frankrike med inriktning på kirurgi,

medicin och obstetrik.

2003

•  Capio förvärvar det största privata sjukhuset i Frankrike, Clinique

des Cèdres, i Toulouse.

2010 –
Lönsam tillväxt 
•  Fortsatt utveckling av Capio-modellen 

över gränser
• Kvalitet och produktivitet
• Rätt vårdnivå
• Välfungerande samarbeten

• Organisk tillväxt och strategiska förvärv 

2007 till 2010
Konsolidering
• Implementering av Capio-modellen

•  Skapa en organisation för ständiga initiativ och 
förbättringar

•  Spegla verksamheten i enkel och tydlig
rapportering

•  Utbildning och intern rekrytering bygger kun-
skap och kontinuitet

•  Kontinuerlig utveckling bygger medicinsk
excellens

1994 till 2007
Expansion 
• Förvärvsdriven tillväxt

2002

•  Capio går in på den franska sjukvårdsmarknaden genom förvärv

av det näst största privata sjukvårdsbolaget med 16 kliniker.

2000

• Capio noteras på Stockholmsbörsen.

1999

• Capio förvärvar och börjar driva S:t Görans Sjukhus, Stockholm.

•  Capio går in på den engelska marknaden och förvärvar Florence

Nightingale sjukhus i London, Storbritannien.

1997

•  Capio går in på den norska marknaden genom förvärv av privata

Volvat-gruppen.

1994

• Capio förvärvar Lundby Sjukhus, Göteborg.

•  Capio bildas som affärsområde Bure Hälsa och Sjukvård inom

Bure Equity AB.



Delarna skapar helheten

Metoden
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byggd på 
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Läs mer på sidan 3
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Kvalitet Medkänsla Omsorg

Hur delarna i Capio-modellen samverkar till att skapa en helhet för patient- och samhällsnytta. 

Vad vill vi uppnå?

Capios uppgift är att bota, lindra och trösta patienter som 

söker vård vid våra sjukvårdsinrättningar. 

Vår vision är bästa möjliga livskvalitet för varje patient. 

Så här gör vi 

Capios kultur bygger på de värderingar som är vårt funda-

ment: Kvalitet, Medkänsla och Omsorg. 

Vi strävar efter att skapa god kvalitet i sjukvården via fyra 

hörnstenar, eller metoder om man så vill, Modern medicin, 

God information, Vänligt bemötande och Ändamålsenlig miljö 

och utrustning. 

För att förstärka och stabilisera de fyra grundstenarna 

krävs det att vi har medarbetare med rätt kunskap och en 

kultur som främjar ständiga och systematiska framsteg. 

Dessa förutsättningar skapar vi med hjälp av vår beprövade 

organisationsmodell, som även den består av fyra viktiga 

kuggar – där var och en är sammanlänkad med de övriga. 

Resultatet: god sjukvård till fl er

Vårt metodiska sätt att arbeta innebär att vi är i en ständig 

förfl yttning. Kvaliteten ökar med bättre behandlingsresultat 

och lägre antal vårdskador. Kvaliteten driver i sin tur högre 

produktivitet. Det innebär såväl ökad patient- som samhälls-

nytta, eftersom pengarna räcker till att ge fl er patienter god 

sjukvård.

Produktion: Capio AB i samarbete med Solberg Kommunikation

Foto: Sid 6 Fredrik Johansson, sid 27 Marcus Ericsson/Bildbyrån, 

övriga foton Alexander Ruas. 

Tryck: Ljungbergs tryckeri

Kontakt

Capio AB

Informationsansvarig Linda Wallgren

Tel: +46 31 732 40 00 E-post: linda.wallgren@capio.com
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Flik

Omslag: Christophe Guillemin, chef för operationsavdelningen, 

 tillsammans med medarbetare på Capio Clinique Aguiléra 

i Biarritz, som Capio förvärvade 2011.

Detta är 
Capio
Capio-koncernen är ett av Europas ledande hälso- 
och sjukvårdsföretag med en paneuropeisk närvaro.

Genom våra sjukhus, specialistkliniker och vårdcentraler  erbjuder 

vi ett brett vårdutbud av hög kvalitet inom medicin, kirurgi och 

 psykiatri. Våra verksamheter och över 9 500 medarbetare fi nns 

i Sverige, Norge, Frankrike, Tyskland och Storbritannien. Under 

2011 tog vi emot över 2,6 miljoner patientbesök.

Sverige

Ett akutsjukhus, två närsjukhus, tolv specialistkliniker

och 34 vårdcentraler.

Norge

Fyra medicinska center i Oslo, Bergen, Fredrikstad

och Hamar.

Frankrike

Tjugo sjukhus och sex specialistkliniker med inriktning

på bland annat dialys, rehabilitering och psykiatri. 

Tyskland

Fyra lokala akutsjukhus, fyra specialistkliniker, 

två sjukhus för rehabilitering och omvårdnad och 

fem öppenvårdsmottagningar (MVZ).

Storbritannien

Ett specialistsjukhus i London inriktat på psykisk hälsa.

 Capio
Årsöversikt 2011

Capio AB

Box 1064

405 22 Göteborg

Besöksadress: Lilla Bommen 5

Telefon: +46 (0)31 732 40 00

Fax: +46 (0)31 732 40 99

E-post: info@capio.se

www.capio.com/sv
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