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Omslag: Gunilla Fabricius, allmänläkare och 

medicinskt ansvarig på Capio Vårdcentral 

Hovås/Billdal utanför Göteborg, träffar en patient. 

Detta är Capio

Sverige

Ett akutsjukhus, tre närsjukhus, 24 mottagningar inom specialistvård, 

21 psykiatrimottagningar och 78 vårdcentraler och mottagningar.

Norge

Sex medicinska centra och tre specialistkliniker med inriktning på  

bland annat ätstörningsvård.

 

Frankrike

Sju akutsjukhus, tolv lokalsjukhus och tre specialistkliniker med inriktning 

på framförallt dialys, rehabilitering och psykiatri.  

Tyskland

Fyra lokala akutsjukhus, fem specialistkliniker, två sjukhus för rehabilitering 

och omvårdnad och sex öppenvårdsmottagningar.

Storbritannien

Ett specialistsjukhus i London inriktat på psykisk hälsa.

Capio-koncernen är ett av Europas ledande hälso- och sjukvårdsföretag.

Genom våra sjukhus, specialistkliniker och vårdcentraler erbjuder vi ett brett 

vårdutbud av hög kvalitet inom medicin, kirurgi och psykiatri. 

11 875 medarbetare1

5 länder 

4,3 miljoner patientbesök2

1  Antal medarbetare avser antal anställda uttryckt som heltidstjänster 

i genomsnitt under året.

 
2 Antal patientbesök avser antal öppenvårds- och slutenvårdstillfällen.
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Mission och vision

CAPIO ÅRSÖVERSIKT 2013

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 formule-

rades för första gången för cirka 2 400 år sedan av läkekonstens fader 

– Hippokrates. 

Den moderna medicinska utvecklingen gör att allt fl er sjukdomar 

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 ska komma patienterna tillgodo. Nya och bättre metoder 

och arbetssätt blir verklighet först när de införs i det dagliga vård-

arbetet. 

Det fi nns tillfällen då bot är omöjlig och lindringen bara tillfällig. 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 stikerade behandlingsmetoder som fi nns 

i dagens sjukvård.

Bästa möjliga livskvalitet för varje patient

Målet för allt sjukvårdsarbete är att uppnå bästa möjliga livskvalitet 

för varje enskild patient. Många blir helt friska, andra får möjlighet att 

leva ett mer normalt liv. Också i livets slutskede kan människors själv-

känsla och värdighet respekteras och stärkas. Våra främsta driv-

krafter är kvalitet, medkänsla och omsorg.

Mission

Vision

Anette Carlsson, sjuksköterska på den ortopediska specialistkliniken Capio Movement i Halmstad, samtalar med en patient efter en knäoperation. 
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Koncernchefens kommentar

Patienternas behov 
 formar Capios vardag

Låt mig berätta om fyra patienter:

Jacqueline sitter på kanten av sjukhussängen med kappan 

på. Klockan är halv fyra på eftermiddagen och hon ska just gå 

hem. 

Det hela började klockan nio samma morgon med att 

Jacqueline rullades in i operationssalen. En timme senare 

rullades hon ut med ett nytt knä av metall. För några år sedan 

bytte hon sitt första knä. Då stannade hon på sjukhuset en 

vecka och åkte sedan på rehabilitering. Hon upplevde att det 

var mycket tid som gick åt och mycket väntan.

Därför har hon nu gjort upp med sin doktor om att åka hem 

samma dag som operationen och att göra den sjukgymnastik 

och träning som behövs genom dagbesök och i hemmet.

”Jag har väntat på doktorn”, säger hon skämtsamt när läka-

ren kommer för att säga adjö. Jacqueline går iväg stödjandes 

på kryckorna. Vid entrédörren lyfter hon kryckorna från golvet 

och tar ett par steg utan dem. 

Eva är en kvinna mitt i livet – med jobb, familj, vänner, fritids-

aktiviteter. Under några år har hon märkt att det ibland är svårt 

att hålla riktigt tätt. På vårdcentralen förstår hon att detta drab-

bar en stor del av alla kvinnor och att hennes besvär kan åtgär-

das med en enkel operation. Läkaren skriver remiss till sjuk-

huset. Efter någon vecka kommer ett brev som säger att hon 

sannolikt får vänta cirka tre månader för en andra undersök-

ning. Sedan kan det ta upp till ytterligare tre månader innan 

operationen utförs.

När det blir dags för operation, görs den i dagkirurgi på en 

halvtimme och Eva kan gå hem efter ett par timmar. Hon tän-

ker på alla telefonsamtal, brev, kontakter, samma slags under-

sökning två gånger och väntan som föregått operationen. 

När hon opererades för sitt ljumskbråck lite tidigare i livet 

tog hela processen två veckor från besöket hos specialistläka-

ren till att samma läkare utfört operationen. ”Varför måste det 

vara så olika för två relativt enkla åkommor?”, är hennes fråga 

utan svar.

Gustavs cancer i magen upptäcktes när han sökte hjälp hos 

en allmänläkare. Det blev början på en resa som nu ser ut att 

få ett lyckligt slut. 

Gustav hade turen att komma till en cancerspecialist som 

tar sig tid att både förklara och hjälpa Gustav att fatta de livs-

avgörande besluten. Doktorn tar sig också tid att samråda 

med andra specialister. Gustav har ju en del andra problem 

och krämpor av kronisk karaktär. Det reder doktorn ut, utan 

att Gustav behöver snurra runt mellan olika vårdinstitutioner 

och specialistläkare. Det känns tryggt att ha en doktor som 

håller ihop allt. 

Under Gustavs väl guidade resa genom cancervården träffar 

han Georg. Georg är i en liknande situation som Gustav, med 

ungefär samma krämpor i tillägg till cancern. Men Georg har 

kommit i kontakt med vården från ett annat håll och får sköta 

det mesta av all samordning själv. Det är en ensamresa mellan 

många olika instanser, där alla ögnar igenom journalen men 

ingen har någon riktig överblick. ”Alla är inblandade, men ingen 

är riktigt ansvarig”, sammanfattar Georg.

Jacqueline, Eva, Gustav och Georg heter inte så i verklighe-

ten och deras berättelser är lite kamoufl erade. Men de är alla 

verkliga.

Jacquelines nya knä i dagkirurgi visar att den medicinska 

utvecklingen gör fantastiska framsteg. För i övrigt friska perso-

ner går det att ordna ett nytt knä under en eller ett par dagars 

sjukhusvistelse. Ändå görs den överväldigande majoriteten av 

sådana ingrepp med 8–12 dagar på sjukhus i Kontinental-

europa och 4–5 dagar i Skandinavien. Takten i införandet av 

nya, vetenskapligt verifi erade metoder är långsam. Det tar ofta 

10–20 år innan en ny och bättre metod blir mer allmänt prakti-

serad. Det är dåligt för patienterna som inte får bästa möjliga 

vård och i onödan utsätts för tunga och omoderna behand-

lingsmetoder. Det är också dåligt för samhällsekonomin, som 

skulle kunna få mer för pengarna eftersom moderna och skon-

samma metoder ofta också innebär lägre kostnader.

Rapid Recovery, det vill säga snabb återhämtning, bygger 

på nya, skonsamma behandlingsmetoder, en välinformerad 

patient som är en medarbetare till sjukvårdspersonalen i strä-

van att bli återställd, vänligt bemötande som lindrar ångesten 

och skapar trygghet, samt rätt utrustning i rätt vårdmiljö. 

Evas enklare åkomma och boten för den visar hur vi helt i 

onödan ibland krånglar till det med förlängt lidande och ökade 

kostnader som följd. Evas tidigare bråckoperation visar också 

hur enkelt det alltid skulle kunna vara när det gäller enkla, väl-

defi nierade tillstånd. Då behövs inte de komplicerade och dyr-

Vår ambition:

Modern medicin med snabbt 

tillfrisknande, vård utan väntan 

och stöd hela vägen genom 

vården.

Koncernchefens kommentar
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Koncernchefens kommentar

bara universitets-/akutsjukhusens resurser utan specialist-

kliniker klarar det både bättre, snabbare – och billigare.

Gustav och Georg är allvarligt sjuka. Utgången är inte själv-

klar, även om statistiken över behandlingsresultaten blir alltmer 

positiv. Flera olika expertiser behövs och dessa kommer delvis 

alltid att fi nnas på skilda fysiska platser. 

Här är sjukvården i många länder som sämst på att ta ett 

helhetsansvar – när det behövs som bäst. Lösningen här är 

långt ifrån alltid organisationsförändringar. Ofta handlar det om 

att klargöra de exakta ansvarsgränserna och hur överlämnan-

det från en enhet till en annan i detalj ska ske, men framförallt 

handlar det om attityder och personligt ansvarstagande. 

I Capio strävar vi efter att varje patient med en allvarlig sjuk-

dom ska ha en ansvarig läkare som följer vårdförloppet. 

Året 2013 har varit ett händelserikt och 

framgångsrikt år för Capio

I Frankrike har Rapid Recovery inte bara fått genomslag i 

Capios verksamhet. De franska hälso- och sjukvårdsmyndig-

heterna undanröjer nu administrativa hinder för Rapid Reco-

very. Nu fortsätter vi med fokus på kortare vårdtider för inne-

liggande patienter och ökad andel dagkirurgi.

I Lyon har ett unikt avtal tecknats med försäkringsbolaget 

Mutualité, som också driver egna sjukhus, och med den regio-

nala sjukvårdsmyndigheten om att bygga ett nytt gemensamt 

sjukhus. Detta är ett exempel på att vi ser oss som medspelare 

till den offentligt drivna vården, inte som en konkurrent. Det är 

också en god illustration av hur nödvändigt det är med fasta 

spelregler inom välfärden för att göra de långsiktiga satsningar 

som behövs.

I Sverige har 2013 präglats av integrationen av den sjuk-

vårdsverksamhet som förvärvades från Carema i slutet av 

2012. Integrationen av de nya enheterna har gått enligt plan 

och Capio har därmed nu mer än fördubblat antalet vårdcen-

traler till 78 samt antalet psykiatri- och specialistmottagningar. 

Under 2014 har vi ett starkt fokus på fortsatt kvalitetsför-

bättring och därmed resultatförbättring i dessa enheter. Här 

kommer vi under året att publicera uppnådda kvalitetsresultat 

inom olika verksamheter för att ge full insyn och oss själva 

inspiration till fortsatt förbättring.

Året var också det första med det nya avtalet för Capio S:t 

Görans sjukhus. Capio har drivit sjukhuset sedan år 2000 och 

det nya avtalet gäller till 2022. Under året har sjukhuset på nytt 

nått högst kvalitetspoäng bland Stockholms akutsjukhus. 

Sjukhuset har inga köer, varken till läkarbesök eller behandling. 

Stockholms läns landstings kostnad för Capio S:t Görans sjuk-

hus är cirka 10 procent lägre än för motsvarande sjukhus i 

landstingets egen regi. 

För 2014 fortsätter arbetet på Capio S:t Göran med modern 

medicin, hög tillgänglighet och kontinuitet för svårt sjuka. Den 

nya, större akutmottagningen är under byggnation och plane-

ringen för utbyggnad av fl er vårdplatser fortgår.

I Norge har de nya lokalerna i Fredrikstad tagits i drift och en 

ny mottagning har öppnat i centrala Oslo vid Karl Johan. 

Fredrikstad är ett bra exempel på hur vi är en långsiktig partner 

till det offentliga. Vi har tillsammans med kommunen byggt ett 

”helsehus” där både offentliga och privata vårdgivare fi nns. Hit 

har också Capios framgångsrika behandlingsenhet för ätstör-

ningar fl yttat.

I Tyskland, där vi är ledande inom venkirurgi, arbetar vi 

med att utveckla och införa nya behandlingsmetoder. Stort 

fokus ligger också på att utveckla lokalsjukhusen och särskilt 

sjukhuset i Dannenberg som tagits i drift i nya lokaler under 

2012 och 2013.

I Storbritannien har renoveringen av det psykiatriska akut-

sjukhuset Capio Nightingale Hospital slutförts. Sjukhuset har på 

nytt fått toppbetyg för sin kvalitet av granskande myndigheter.

Capio fi nns till för att Bota, Lindra och Trösta. Vi strävar efter 

bästa möjliga livskvalitet för varje patient. Vi gör det med hjälp 

av Capio-modellen som bygger på hög kvalitet med modern 

medicin och hög involvering av patienten själv, liksom på enga-

gerade medarbetare i en organisation där var och en behövs. 

Tack till alla patienter som väljer att anförtro sig till oss. Vi 

fi nns till för er och vill också veta när vi inte lever upp till för-

väntningarna.

Hela vår förmåga samlas nu kring att tillämpa modern medicin 

med snabbt tillfrisknande, att ge vård utan väntan och att vara 

ett stöd hela vägen genom vården för de svårare sjuka.

Till sist, tack till alla medarbetare som gör detta möjligt och 

som gör skillnad varje dag för våra patienter!

Thomas Berglund
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Delarna skapar helheten

Vad vill vi uppnå?

Så här gör vi

Resultatet: God sjukvård till fl er

Vårt arbete har ett enda syfte – att ge en god vård av hög kvalitet till våra patienter i varje enskilt ögonblick. Vår strävan är 

att vården ska fi nnas där när patienterna behöver den, att de ska känna trygghet och vara informerade om vad som händer 

i olika skeden av behandlingen. Vi arbetar samtidigt med att införa effektivare behandlingsmetoder som är lindrigare för 

patienten vilket påskyndar återhämtningen så att man snabbare kan återgå till ett så normalt liv som möjligt. Genom detta 

fokus är vår yttersta ambition att uppnå den bästa möjliga livskvaliteten för varje patient.  

Capios kultur bygger på de värderingar som är vårt fundament: 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 organisa-

tionsmodell, som även den består av fyra viktiga kuggar – där var och en är sammanlänkad med de övriga. 

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.

Capio-modellen

Hur delarna i Capio-modellen samverkar till att skapa 

en helhet för patient- och samhällsnytta.
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Capio-modellen

Capio-modellen

Modern medicin God information

Vänligt 

bemötande

Ändamålsenlig 
miljö och 
utrustning

Kvalitet Medkänsla Omsorg

Metoden
Kvalitet 

byggd 

på fyra 

hörnstenar
Läs mer på 

sidan 7.

Praktiken
Människorna 

gör skillnaden
Läs mer på 

sidan 8.

Basen
Värderingarna
Läs mer på 

sidan 6.

Capio-modellen

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, vår verksamhetsmodell, består av tre kompo-

nenter som alla samverkar för det slutliga resultatet – en god 

vård när den behövs. Värderingarna utgör basen i vår syn på 

patienter, medarbetare och vår omvärld. De vägleder oss i vårt 

beslutsfattande, såväl i patientarbetet som i beslut som rör 

större delar av vår verksamhet. Starka värderingar är en förut-

sättning men inte en slutpunkt. Vår syn på kvalitet utgör själva 

metoden för att omsätta våra värderingar i vården. Det är en 

helhetssyn på kvalitet såväl i medicinsk mening, som hur vi 

möter och bemöter patienten och hur vi informerar och invol-

verar patienten i sin behandling. Den tredje komponenten i 

Capio-modellen beskriver hur vi får det att hända i praktiken. 

Vården är till för våra patienter, ingen annan. Därför måste 

organisation, resurser och ledarskap utövas närmast patienten 

och av de som kan göra skillnad i vården – sjukvårdspersonalen. 

Det är genom dessa medarbetares insatser som vi skapar för-

ändring och förnyelse i sjukvården, för våra patienters bästa.
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Capio-modellen/Basen

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

löst, 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 sjukvården 

och dess medarbetare, vilket går långt utöver vad som gäller i 

många andra av livets skeenden och aktiviteter. 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.

Värderingarna

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. Därför är 

högsta medicinska kvalitet inte till-

räcklig. Vi behöver även visa med-

känsla och omsorg, våra två andra 

kärnvärderingar.

Kvalitet Medkänsla Omsorg

Medkänsla: Idag sker många av 

framstegen inom medicinen 

genom tekniskt avancerade meto-

der. Detta är viktigt för det medi-

cinska resultatet men den mänsk-

liga aspekten i sjukvården kan 

aldrig ersättas av läkemedel eller 

apparater. Därför är medkänsla 

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 skill-

nad och att var och en av oss 

behövs i teamet för att det ska 

fungera.
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Capio-modellen/Metoden

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 kost-

nad 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 bil-

dar 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 områ-

dena. Tvärtom. God information och ett vänligt bemötande gör 

att patienterna känner sig trygga och återhämtar sig och till-

frisknar fortare. På samma sätt bidrar funktionella lokaler och 

rätt utrustning till att höja den medicinska kvaliteten. Samman-

taget leder det till ökad livskvalitet bland patienterna. Därför 

arbetar vi för att höja nivån inom samtliga dimensioner paral-

lellt. Det är ett ständigt pågående arbete som aldrig tar slut. 

Modern medicin

Det sker en ständig utveckling av medicinska metoder. 

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 viktigt att vara 

nära utvecklingen och ha en organisation som kan ta 

till sig medicinska landvinningar på ett snabbt och kva-

litetsmedvetet sätt.

Vänligt bemötande

Vi vill alla bli sedda och behandlade på ett vänligt sätt. 

Det gäller i synnerhet för patienter som är oroliga 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 med-

känsla och omsorg – viktiga ingredienser för att ge 

den styrka som hjälper tillfrisknandet.

God information

En välinformerad patient är en trygg patient som tillfrisk-

nar fortare. Korrekt information om diagnosen, behand-

lingen och vårdförloppet är mycket viktig, liksom hur man 

själv som patient kan underlätta och påskynda återhämt-

ningen efter genomförd behandling.

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 behandlingstider. 

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” i form av utrustning 

och IT- system förnyas och utvecklas.
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Capio-modellen/Praktiken

Människorna gör 
skillnaden

Spegla verksamheten 
i enkel och tydlig 
rapportering 

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 i slutenvård, det vill säga 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 vårdavdel-

ningen, 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 nyckeltalen, 

för att analysera och styra verksamheten såväl medicinskt som 

ekonomiskt. På så sätt frigörs medel och resurser som vi kan 

använda för att genomföra ytterligare investeringar i kvalitets-

höjande och produktiv vård.

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 fl er än 550 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 befogenhe-

ter 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 kunskap 

och initiativ gör skillnad. Det ökar kvaliteten och produktivite-

ten. På så sätt blir vi bättre på att bota, lindra och trösta fl er 

patienter.

Vi vet att Capio-modellen fungerar. När medarbetarna kän-

ner delaktighet och övertygelse om att de kan påverka sin 

arbetssituation skapas bättre vård för patienterna på ett syste-

matiskt sätt.

1 2
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Med Capio-modellen vill vi bidra till förnyelse av sjukvården, så 

att fl er patienter får tillgång till vård av högre kvalitet. Individens 

och teamets kunskap är en absolut förutsättning för kompro-

misslös kvalitet. Men professionalismen måste få fullt genom-

slag 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 utveck-

lingen. På så sätt är det möjligt att kontinuerligt förfi na vårdpro-

cesserna, vilket leder till högre livskvalitet för patienterna. Vårt 

sätt att organisera sjukvård kan sammanfattas i fi guren till höger.
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Capio-modellen/Praktiken

För fem år sedan kunde patienter på Smärtmottagningen på 

Capio S:t Görans sjukhus få vänta månader på en behand-

lingsplan efter sitt första besök. En inte ovanlig väntetid på 

denna typ av mottagning där fl era olika yrkesgrupper ska sam-

ordna vården av personer med långvarig smärtproblematik och 

komplexa vårdbehov. 

I dag kan patienten i regel få med sig en färdig behandlings-

plan efter sitt första besök på Smärtmottagningen. Bakom den 

kraftiga minskningen av väntetiden ligger en analys av patien-

ternas väg genom vården, där man konstaterade att en väldigt 

liten del av väntan var nödvändig. Utifrån den analysen infördes 

ett nytt arbetssätt med patienten som utgångspunkt i plane-

ringen – istället för de olika yrkesgrupperna. Läkare, sjukgym-

nast, sköterska och psykolog arbetar i dag aktivt som ett team, 

delar sina tidböcker, och träffar patienten tillsammans eller i 

direkt följd, istället för var för sig.  

Patienter med långvarig smärta räknas som en av sjukvår-

dens största grupper och utgör också en av de dyraste för 

samhället. En tidseffektiv bedömning och strukturerad 

behandlingsplan är framförallt en stor vinst för den enskilde 

patienten men också till nytta för samhället i stort. 

Kontinuerlig utveckling
bygger medicinsk
excellens

Vår organisation – med ansvar och befogenheter till frontlinjen, 

lättbegripliga nyckeltal som direkt speglar verksamheten och 

medveten satsning på internutbildning och interna karriärvägar 

– skapar successivt allt mer detaljerad kunskap. Kunskapen 

driver utvecklingen av organisationen i riktning mot allt högre 

specialisering och införandet av nya behandlingsmetoder 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 tradi-

tionella läkarronden är ett sådant exempel. Vårt mål är alltid att 

sprida specialistkompetenser vidare i organisationen, så att fl er 

patienter kan få ta del av dem. 

Hur våra fastigheter och lokaler är utformade har stor bety-

delse 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.

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 patien-

terna på ett mänskligt sätt – och att sätta upp mål inom res-

pektive område.

Våra nära 350 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 organi-

sationen kommer majoriteten från den egna organisationen. 

Vi delar med oss av nyttig kunskap eftersom det gagnar 

kvaliteten och patienterna. 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 sam-

manhang.

Utbildning och intern
rekrytering bygger
kunskap och kontinuitet

43

Teamarbete kortade väntan för smärtpatienter

Sjukgymnast Annika Pehrsson och överläkare Karsten Ahlbeck på smärtmottagningen på 

Capio S:t Görans sjukhus lägger upp en behandlingsplan för en patient. 
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Kvalitetsarbete i Capio

Kvalitetsarbetet är 
motorn i Capio
Mäta och utvärdera kvalitet

Som patient utgår man alltid från att man får den bästa möjliga 

behandlingen när man söker vård. Det får man också i den 

meningen att varje vårdinrättning strävar efter att göra det 

bästa man kan. Kraven på öppen och enkel jämförelse av vår-

dens resultat fi nns redan i varierande omfattning i Europa och 

kommer att bli allt större i framtiden. Detta är en bra utveckling 

som ligger i patienternas intresse och som i sig leder till bättre 

kvalitet i vården. Redovisning av kvalitet kräver en viss syste-

matik för att bli meningsfull. För varje behandling bör man göra 

klart för sig vilket som är det mest relevanta resultatet för att 

utvärdera värdet av behandlingen för patienten. Capio delar in 

resultaten i tre huvudgrupper, det kliniskt observerbara resulta-

tet (CROM), det av patienten upplevda resultatet av behand-

lingen (PROM) och patientens erfarenhet i samband med 

behandlingen (PREM), se fi gur på sid 11. Exempel på kliniskt 

observerbart resultat är frekvensen av komplikationer, tiden för 

återhämtning efter ingrepp och mätbar kontroll av sjukdom 

medan förbättring av funktion och livskvalitet efter behandling 

är exempel på av patienten upplevt resultat. Erfarenheterna i 

samband med ett vårdtillfälle slutligen, är givetvis i grunden 

beroende av det medicinska resultatet och hur mycket besvär 

i form av smärta, illamående och trötthet som behandlingen 

leder till, men påverkas även i stor omfattning av vårt sätt att 

ge information och av vårt bemötande. Även vårdmiljön har 

betydelse. Man måste kunna mäta var och en av 

de tre huvudgrupperna av resultat. Vi kallar 

dessa mått för kvalitetsindikatorer (Quality 

Performance Indicators, QPI).

Kontinuerligt kvalitetsarbete ger förbättring

Resultaten blir inte bättre av sig själva. Det krävs ett målmed-

vetet och systematiskt arbete för att åstadkomma förbättring. 

Vårt arbete för ständiga förbättringar innebär att utveckla våra 

vårdprocesser på ett sådant sätt att resultaten förbättras. 

Genom att förstå vårdprocessen och dess betydelse för resul-

tatet kan vi fokusera på det som är mest angeläget att för-

bättra. Det är viktigt att sätta upp mätbara mål, processmål, 

för hur det dagliga arbetet genomförs för att kunna följa upp 

att vårdprocessen utvecklas enligt våra mål. Allt detta sam-

manfattas i en kvalitetsplan eller kvalitetsbudget om man så 

vill. I en kvalitetsplan ingår konkreta åtgärder för förbättringar 

av arbetsmetoder som vi tror är väsentliga för de kvalitetsindi-

katorer vi vill påverka. Dessa åtgärder ska vara mätbara, 

resurssatta och det ska för varje åtgärd fi nnas en person som 

är ansvarig för att genomföra förbättringen inom en angiven tid. 

Kvalitetens hörnstenar

Kvalitet har många aspekter. Capio har valt att fokusera på fyra 

områden som vi ser är mest betydelsefulla för patienten – 

Modern medicin, God information, Vänligt bemötande och 

Ändamålsenlig miljö och utrustning. Vi kallar dessa för kvalite-

tens hörnstenar. Ytligt sett kan de betraktas som självklara – 

alla tillämpar modern medicin, informerar patienten väl, 

behandlar alla vänligt och har bra lokaler och rätt utrustning. 

Undersöker man detta lite närmare fi nner man emellertid 

många områden som kan förbättras. Capio verkar i fl era länder 

där medicinska traditioner, kultur och regelverk skiljer sig åt 

men gemensamt för alla är att det fi nns utrymme för förbättring 

inom alla fyra hörnstenarna i alla länder och verksamheter. 

Detta gäller oavsett hur långt respektive verksamhet har kom-

mit i sitt kvalitetsarbete. Kvalitet har inte en slutstation – utan är 

en resa med målet att ständigt bli lite bättre för patienterna, läs 

vidare om detta på sidan 12.

Sveneric Svensson, Chief Medical Offi cer (CMO)
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Kvalitetsindikatorer (QPI)
CROM1

PROM2

PREM3

Kvalitetsplan
Förbättringar av 

arbetsmetoder som är 

mätbara, resurssatta, har 

en ägare samt en tidplan.

Uppföljning
Aktiviteter och 

processmål

Analysera

M
ät

a

Implementera

1 CROM = Clinical Reported Outcome Measurements (Kliniskt observerbart resultat)
2 PROM = Patient Reported Outcome Measurements (Patientens upplevda resultat)
3 PREM = Patient Reported Experience Measurements (Patientens erfarenhet av behandlingen)

Systematiskt kvalitetsarbete genom 
 resultatuppföljning och processförbättringar

Systematiskt kvalitetsarbete ökar effektiviteten 

Planer är nödvändiga men gör ingen skillnad om de inte 

genomförs. En regelbunden uppföljning av kvalitetsplanen 

ingår därför som en del i den vanliga verksamhetsuppföljningen. 

Sedan planen väl genomförts förväntar vi oss att kvalitetsindi-

katorerna ska peka på att vår kvalitet också har förbättrats. 

Detta utvärderas i regelbundna mätningar av kvalitetsindika-

torer (QPI). 

Ett arbetssätt som detta har alltså ett cykliskt förlopp och 

pågår därför ständigt. Kvalitetsarbetet är motorn i Capio som 

leder till att våra patienter får rätt vård och säker vård, att de 

återhämtar sig snabbt efter våra behandlingar och upplever 

både trygghet och kompetens när de kommer i kontakt med 

oss. Detta leder i sin tur till effektivitet i vårt arbete och skapar 

förtroende för oss som vårdgivare. 

I våra åtaganden med myndigheter finns som regel mål 

angivna för kvalitet, vanligen formulerade som processmål, 

det vill säga mål för hur patienter ska behandlas, inom vilka 

tidsramar och så vidare. Detta är förstås bra men vi vill nu gå 

vidare och driva kvalitetsarbetet mer systematiskt mot ett för 

patienten allt bättre resultat av våra behandlingar. Vi kallar 

detta att arbeta instrumentellt med kvalitet.

Det innebär ett systematiskt arbete med kvalitet som syftar 

till kontinuerlig förbättring av resultat i form av färre komplika-

tioner och snabbare återhämtning efter behandling. Färre kom-

plikationer och snabbare återhämtning leder förstås samtidigt 

till ökad effektivitet. 

Vår effektivitet mäter vi med nyckeltal, Key Performance 

Indicators (KPI). Vi har KPI:er för hur mycket vård vi producerar 

och hur mycket resurser vi behöver för att utföra vården. Kvo-

ten mellan dessa, det vill säga produktiviteten eller resursut-

nyttjandet, är i grunden beroende av kvaliteten i vården. 

Kvalitet som en del av företagskulturen

Ett systematiskt kvalitetsarbete som diskuterats här är på väg 

att bli en del av företagskulturen och integreras löpande i det 

normala arbetet. Hela linjeorganisationen måste engageras 

och representera vår kvalitetskultur. Ett gemensamt språk och 

mätmetoder är bara en struktur som ger förutsättningarna. Att 

fylla denna struktur med det rätta innehållet och ha engage-

manget att genomföra förbättringarna kräver motiverade och 

kunniga medarbetare på alla nivåer. Förutsättningarna vilar på 

andra halvan av Capio-modellen, det vill säga hur vi organise-

rar och leder våra enheter. 

Modern 
medicin

Vänligt 
bemötande

God
information

Ändamålsenlig 
miljö och 

 utrustning
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De båda hörnstenarna god information och vänligt bemötande 

är minst lika viktiga som modern medicin. De är båda viktiga 

förutsättningar för ett okomplicerat vårdförlopp och snabb 

återhämtning. En välinformerad patient är en tryggare patient. 

En tryggare patient blir en medarbetare till sjukvårdspersona-

len i att arbeta för sitt eget tillfrisknande. Det är inte särskilt 

länge sedan patienten hölls i relativ okunskap om sin sjukdom, 

sin behandling och förväntade resultat över tiden. Patienten – 

och med patientens medgivande, närstående – har rätt till 

detaljerad information inom alla dessa områden. Forskning 

visar på ett klart samband mellan återhämtning och olika for-

mer av god information/kommunikation. Smärtbedömningar 

som diskuteras i förväg och bedöms av patienten själv under 

vårdförloppet har till exempel visat sig ge snabbare tillfrisk-

nande eftersom smärtbehandlingen har kunnat göras mer pre-

cis. God information handlar om muntlig, skriftlig och multime-

dial information och kommunikation. 

Vår attityd till patienten är viktig. Vi fi nns till för patienten och 

det är vår plikt och vår glädje att involvera patienten i så hög 

grad som möjligt. Samspelet mellan god information och den 

värdegrund som fi nns och stärks i verksamheten är uppenbart. 

Ett levande arbete med vår värdegrund är därför en av förut-

sättningarna för god information.

Vänligt bemötande bidrar till trygghet och minskar den ång-

est som man som patient kan uppleva. Vänligt bemötande 

handlar bland annat om medkänsla med patientens situation, 

respekt för patientens integritet och privata sfär, att minimera 

väntetider och tydligt prioritera patientens behov framför till 

exempel våra egna som personal.

Information och bemötande är sannolikt avgörande för hur 

upplevelsen av en vårdkontakt blir oavsett det medicinska 

resultatet. Det hjälper inte hur bra den medicinska behand-

lingen än må vara, utan god information och vänligt bemö-

tande blir helhetsupplevelsen inte bra. 

God information och vänligt bemötande

Moderna evidensbaserade medicinska metoder har givetvis en 

central plats för att påverka resultat i rätt riktning. Att aktivt 

arbeta med att implementera nya och beprövade medicinska 

metoder är därför givna aktiviteter i vårt kvalitetsarbete. 

Det sker en kontinuerlig och snabb utveckling inom både 

kirurgiska metoder och läkemedelsbehandlingar. Uppenbara 

exempel på detta är utvecklingen av titthålskirurgi som numera 

kan ersätta betydligt mer omfattande kirurgiska ingrepp och 

behandling med nya läkemedel såsom modern magsårsbe-

handling istället för kirurgiska ingrepp. Skonsammare och 

effektivare förberedelseprocesser inklusive bedövning/sövning 

och bättre smärtlindring efter ingrepp är ytterligare exempel på 

modern medicin. 

Alla dessa metoder har det gemensamt att de minskar 

påfrestningen på kroppen i samband med behandlingen och 

att kroppens funktionsnedsättning därmed blir mindre och mer 

kortvarig. Detta gör att kroppen återhämtar sig fortare och 

därmed skapas förutsättningar för kortare behandlings tider. 

Det som förr krävde upp till åtta dagars sjukhusvistelse har 

reducerats till hälften eller mindre och det som förr krävde 

inläggning på sjukhus kan ofta göras över dagen. 

Förutom huvudeffekten att patienten återhämtar sig fortare för 

att återgå till ett normalt liv, är också kortare vårdtider önskvärda 

för att minimera risken för sjukhusinfektioner som fortfarande är 

ett stort problem. För akutsjukhus i Sverige är andelen patienter 

som drabbas av sådana infektioner mellan 5 och 15 procent. I 

andra europeiska länder förekommer ännu högre frekvenser.
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Vårdmiljön, den fjärde hörnstenen, är också viktig. Att det ska 

vara rent och propert på ett sjukhus anser nog alla är självklart 

men ljud och ljus har också betydelse för hur patienter upple-

ver vården. Slutligen bör vi förstås utrusta våra mottagningar 

och sjukhus på ett ändamålsenligt sätt för att kunna ge vård 

och behandling på bästa tänkbara sätt.

Capio strävar efter att alltid ha ändamålsenliga miljöer och 

utrustning i sina verksamheter. De senaste åren har Capio 

bland annat arbetat aktivt med ett fl erårigt fastighetsutveck-

lingsprogram i Frankrike. Syftet är att kunna erbjuda både de 

franska patienterna och medarbetarna mer moderna och funk-

tionella lokaler som leder till ökad kvalitet och möjlighet att ta 

emot fl er patienter. Programmet omfattar både byggande av 

nya sjukhus och tillbyggnader, renoveringar samt sammanslag-

ningar av befi ntliga sjukhus. Även i Tyskland har vi varit delak-

tiga i nybyggnationer av sjukhus med samma målsättning. 

Ändamålsenlig miljö och utrustning

Bioingenjör Kari Sundbye på laboratoriet på Volvat i Fredrikstad, Norge, som fl yttade till nyrenoverade lokaler i slutet av 2013. 
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Case: Capio Geriatrik Dalen

Sedan hösten 2011 genomför Capio Geriatrik Dalen vid 

Dalens sjukhus i Stockholm en punktprevalensundersök-

ning av trycksår två gånger om året. Resultaten rappor-

teras till Sveriges Kommuner och Landstings (SKL:s) 

nationella register. Tack vare stora insatser minskade 

förekomsten av trycksår stadigt fram till mars 2013, då 

trenden bröts. Flera olika åtgärder vidtogs för att förbättra 

 hanteringen av trycksår, och resultaten är mycket goda.

– Med lite perspektiv kan man konstatera att vi har lärt oss 

mycket av det här. Även om försämringen i huvudsak berodde 

på överdiagnostisering vidtog vi ändå åtgärder som var inrik-

tade på själva behandlingen och som fi ck positiv effekt för 

patienterna. Det här är ännu ett bevis på att offentliga kvali-

tetsmätningar bidrar till systematiska förbättringar, oavsett 

behandlingsområde, säger Rolf Lamborn, verksamhetschef 

på Capio Geriatrik.

En av fyra i riskzonen

Capio Geriatrik Dalen är specialiserat på vård och rehabilitering 

av äldre. Sjukhuset har totalt cirka 140 vårdplatser för sluten-

vårdspatienter. Under 2013 behandlades omkring 4 600 

patienter på kliniken. Av det totala antalet är det ungefär en 

fjärdedel som löper särskilt hög risk att utveckla trycksår. Näs-

tan 12 procent har dessutom trycksår redan när de kommer till 

mottagningen, och den siffran har ökat under det senaste året. 

– Antalet patienter som har etablerade trycksår när de skrivs in 

på våra avdelningar ökar, säger Dag Salaj, chefl äkare på Capio 

Geriatrik Dalen.

Därför har Capio Geriatrik fokuserat på vikten av att före-

bygga, upptäcka och behandla trycksår. Under 2012 utvecklade 

Capio sina metoder och stärkte kompetensen inom området.

– Vi satsade bland annat mer på hälavlastning och på en 

mer omfattande planering av hur vi ska vända patienterna och 

ändra deras ställning för att avlasta och underlätta läkningen. 

Redan tidigare hade vi investerat i nya specialmadrasser till alla 

sängar som en preventiv åtgärd, säger Rolf Lamborn.

Resultatet kom som en överraskning

Parallellt med de här initiativen har sjukhuset sedan 2011 delta-

git i SKL:s frivilliga nationella undersökningar av förekomsten 

av trycksår. I de två undersökningar som gjordes 2012 mins-

kade andelen patienter med trycksår från 38 till 23 procent. 

Den utvecklingen var ett resultat av omfattande förbättringar.

Resultatet av mätningen i början av mars 2013 kom därför 

som en överraskning. 134 patienter deltog i undersökningen. 

Totalt hittades 59 trycksår hos 49 av dem, alltså hos hela 37 

procent. Faktum är att Capio Geriatrik noterade störst före-

komst av trycksår av alla större vårdinrättningar som deltog i 

den nationella studien.

Störningar ledde till överdiagnos

Den främsta förklaringen till resultaten i mars 2013 var att klini-

ken drabbades av ett utbrott av vinterkräksjuka. Det påverkade 

mätningsprocessen negativt i och med att man var tvungen att 

ändra själva förfarandet kring mätningarna, med överdiagnosti-

sering som följd. Capio Geriatrik satte trots det igång ett sär-

skilt projekt för att stärka de pågående insatserna för att 

minska andelen patienter med trycksår. 

Professor Christina Lindholm, som är en internationellt 

erkänd auktoritet inom sårbehandling, togs in som extern 

expert i projektet. 

– Min uppfattning är att Capio Geriatrik tar situationen på 

största allvar och har goda förutsättningar att nå de ambitiösa 

målen för bedömning och behandling av trycksår. Jag ser också 

att kliniken redan har tagit fram rutiner och skaffat sig goda kun-

skaper om trycksår, vilket i grunden garanterar att vården håller 

hög kvalitet, konstaterade Christina Lindholm, när hon började 

att hjälpa Capio Geriatrik.

”Ännu ett bevis på att offi ciella 
kvalitetsmätningar bidrar till en bättre vård”

Blickfång 2013

Trycksår är en av de vanligaste vårdskadorna och orsakar smärtsamma 

komplikationer för patienterna och förlängda vårdtider. Risken för trycksår 

ökar vid svår sjukdom, nedsatt rörelseförmåga eller förlamning. 
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Case: Capio Geriatrik Dalen

Resultatet snabbt tillbaka på tidigare nivå

De extra punktprevalensundersökningar som genomfördes 

våren 2013 visade positiva resultat på alla nivåer. Andelen 

patienter med trycksår minskade från 37 till 20 procent och 

andelen trycksår som uppstod hos Capio Geriatrik minskade 

från 12 till 7 procent. 

Målet är att halvera förekomsten av trycksår

Nästa steg är att fortsätta det systematiska arbetet på avdel-

ningarna, särskilt i vården av den fjärdedel av patienterna som 

löper extra stor risk att drabbas.

– Vår metod innefattar en riskbedömning där vi gör en 

hudundersökning senast två timmar efter det att patienten 

kommit in. Stockholms läns landstings rekommendation 

är inom 24 timmar. Genom att korta den tiden kan vi snabbare 

sätta in rätt behandling, säger Dag Salaj.

 – Vi satte upp målet att halvera såväl den totala förekomsten 

av trycksår som andelen trycksår som uppstått här på Capio 

Geriatrik jämfört med siffrorna från mars 2013. Målsättningen 

var att lyckas nå dit under andra halvåret 2014. Men Capio 

Geriatrik lyckades nå det målet redan ett år tidigare, i punkt-

prevalensmätningen hösten 2013.

Arbetet med att minska trycksåren hos patienter i geriatriken 

slutar inte här. Capio menar att förekomsten av trycksår kan 

minska väsentligt överallt i samhället och inom hela vårdked-

jan. Men det kräver fortsatta ansträngningar på Capio Geriatrik 

och ett ökat samarbete med externa parter.

– Vi sträcker ut en hand till våra grannar i vårdkedjan. Vi bjöd 

till exempel in till en konferens i samband med Världstrycksårs-

dagen den 21 november 2013 för att diskutera gemensamma 

förbättringsåtgärder. Vi inom vården måste ta itu med den här 

frågan med samlade krafter – för patienternas skull, säger Rolf 

Lamborn.

Arbetsterapeut Ylva Zimmerman i samtal med en patient på Capio Geriatrik Dalen i Stockholm. 
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Medicinsk styrning

Intervju med Gunnar Németh, vice ordförande i Capios 

styrelse och ordförande i Capios medicinska kvalitets-

kommitté. Om organisation och styrning av kvalitet, från 

ägarnivå till det dagliga patientarbetet. 

Varför är kvalitet viktigt för Capio?

– Det är oerhört viktigt att verksamheten drivs enligt sunda kvali-

tetsprinciper. På så vis skapar vi största möjliga patientnytta. Det 

är strävan efter kvalitet som gör att vi fi nns till. Därför har vi en 

omfattande kvalitetsledning inom alla delar av vår verksamhet.

Hur styrs Capios arbete på övergripande 

nivå om man ser till kvalitetsledning?

– Styrningen bygger på vår modell för bolagsstyrning och den 

organisation som vi har utvecklat för detta. Man ska komma 

ihåg att kvalitetskontroll sker inom samma organisationsstruk-

tur som andra viktiga funktioner, till exempel ekonomistyr-

ningen.

I vår bolagsstyrningsstruktur fi nns en kommitté för medicinsk 

kvalitet, Medical Quality Committee. Den består av mig själv 

som ordförande, Capios VD och koncernchef samt represen-

tanter för ägarna. Dessutom ingår vår nyligen tillsatta Chief 

Medical Offi cer (CMO), som ansvarar för medicinsk styrning 

och som rapporterar direkt till VD.

Vilken typ av frågor är det som tas upp i den medicinska 

kvalitetskommittén?

– Fokus ligger på de allmänna principerna för 

vårt kvalitets arbete nu och i den närmaste 

framtiden. De ämnen vi tar upp kommer 

främst från våra olika affärsområden, 

vilket är en förutsättning. Det beror delvis 

på att det främst är nationella lagar och 

regelverk som bestämmer vilka kvalitets-

uppgifter Capio ska rapportera, men 

också på vår strävan att ständigt hitta och 

utveckla egna metoder för kvalitetsarbete 

utifrån best practice.

” Kvalitetsstyrning på 
alla nivåer i Capio”

Capio fi nns i fl era länder. Hur fungerar kunskapsutbytet 

över gränserna?

– Ett av Capios mål är just att utbyta best practice mellan 

 länderna, så att vi ska kunna uppnå högsta möjliga standard 

överallt. Givetvis gör kulturskillnader och olikheter i regelverken 

det här till en komplicerad uppgift som kräver mycket hårt 

arbete. Å andra sidan hör Capio till det fåtal aktörer som verkar 

i fl era europeiska länder och som har byggt upp en modell för 

kontinuerliga förbättringar. Det gör att vi står väl rustade för 

uppgiften. Vi har sysslat med det här i fl era år och har ett 

gemensamt språk och en gemensam syn på vad kvalitet är. 

Vi har kort sagt en gemensam kultur.

Hur yttrar sig den kulturen?

– Vi har uppmärksamma och vidsynta medarbetare som inte 

drar sig för att säga ifrån om något inte är bra. Det fi nns en 

bred acceptans för, och till och med en önskan om, att vår 

kvalitetsstyrning ska förändras så att den blir ännu mer lik vår 

ekonomistyrning. En konsekvens av det är att vi hellre kallar 

våra kvalitetsansvariga för kvalitetscontrollers än kvalitetssam-

ordnare. Det är precis lika viktigt att vi följer upp avvikelser på 

kvalitetsområdet som i bokföringen, och framför allt att vi ana-

lyserar vad som ligger bakom. 

Finns det några särskilt viktiga kvalitetsmått på 

 koncernnivå som Capio använder mer än andra?

– Ja. Långa sjukhusvistelser och en hög andel patienter som 

drabbas av vårdrelaterade skador ses vanligen som tecken på 

bristande kvalitet. Det är två exempel på mått som med fördel 

kan användas på koncernnivå.

Självklart är det så att indikatorerna är som mest relevanta 

och korrekta ju närmare patienterna de studeras. Men det 

betyder inte att man ska avstå från mätningar på en högre 

nivå, även om alla vet att en viss indikator kan ha fl era olika 

betydelser beroende på sammanhanget. Man bör till exempel 

förvänta sig högre dödlighet på en avdelning för patienter med 

cancer i slutskedet, medan en dagkirurgisk avdelning bör ha 

extremt låg eller ingen dödlighet. Därför måste man titta på de 

bakomliggande faktorerna i den faktiska vårdmiljön. Det är så 

vi arbetar när vi mäter kvalitetsindikatorer. 

Gunnar Németh, vice ordförande i Capios 

styrelse och ordförande i Capios medicinska 

 kvalitetskommitté (Medical Quality  Committee) 
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Medicinsk styrning

Hur används indikatorerna på enhetsnivå?

– På enhetsnivå används indikatorerna för att förstå utveck-

lingen, se mönster och fatta beslut som kan leda till förbätt-

ringar. Dessutom används de för att göra jämförelser mellan 

avdelningar internt eller med andra organisationer, och för att 

ta tillvara best practice. Här är det viktigt att de organisationer 

och avdelningar som jämförs verkligen är jämförbara. Annars 

kan det leda till beslut på felaktiga grunder. 

Hur ser du på indikatorerna med koppling 

till patienter och medarbetare?

– Nöjda patienter och medarbetare är två nyckelindikatorer där 

vi ligger bra till. Det är viktigt eftersom det är en förutsättning 

för en sund ekonomisk utveckling, vilket i sin tur skapar goda 

förutsättningar för att vidareutveckla verksamheten. Det är en 

god cirkel som alla välkomnar, även ägarna.

Det fi nns ingen konfl ikt mellan kvalitet och ekonomi – 

tvärtom, faktiskt. Vänder man på perspektivet är det lätt att se 

att låg kvalitet leder till ett ökat lidande för patienterna och 

högre kostnader för både företaget och samhället som helhet. 

Om något inte görs rätt från början måste det göras om. Då 

uppstår det som jag brukar kalla kvalitetsbristkostnader. 

Vilken roll har medarbetarna i Capios kvalitetsutveckling?

– Alla våra medarbetare har i grunden två huvuduppgifter: för 

det första att se till patienternas återhämtning och för det 

andra att förbättra sina egna och våra gemensamma rutiner. 

Sköter de båda dessa uppgifter varje dag och på ett systema-

tiskt sätt så tar det oss långt. Därför är det viktigt med regel-

bundna medarbetarundersökningar så att vi kan få en bild av 

tillfredsställelsen på arbetsplatsen. Vi måste ge vår personal 

rätt förutsättningar att göra ett bra jobb. 

Den största utmaningen gäller faktiskt det här med att bidra 

till bättre gemensamma rutiner, för ibland krävs det att man 

ifrågasätter auktoriteter och gällande arbetssätt. Det är något 

vi både uppmuntrar och försöker underlätta genom vår Capio-

modell.

Hur ser du på Capios kvalitetsledning 

i dag jämfört med för fem år sedan?

– De senaste fem åren har varit en resa mot en gemensam 

Capio-kultur med gemensamma värderingar. I dag har vi en 

ledning som verkligen är i fas med våra kvalitetsmål. Det är en 

kultur som speglar våra patientnära medarbetares syn och 

hjälper oss att dra åt samma håll allihop.

Vi har successivt förbättrat både kvalitet och produktivitet 

genom systematiska förbättringar av allt från behandlingspro-

tokoll och inköpsrutiner till våra vårdmottagningar – allt i linje 

med Capio-modellen.

Och hur ser det ut om fem år?

– Arbetet som bygger på Capio-modellen kommer att ha 

utvecklats ännu mer inom hela företaget. Vi kommer att arbeta 

mer med Lean Healthcare inom både avancerad och mindre 

avancerad vård. Vi kommer också att ha en fortsatt sund 

 ekonomi som gör att vi kan fortsätta investera i kvalitetsför-

bättrande åtgärder.

För att uppnå detta ska vi fortsätta arbeta enligt Capio-

modellen. Därigenom säkrar vi att både chefer och medarbe-

tare ständigt har kvaliteten för ögonen och att alla inom organi-

sationen ges möjlighet att agera utifrån den information de får 

– allt med målet att förbättra kvaliteten. Det här är i grunden en 

fråga om kultur och något som man får upp ögonen för alltmer 

på alla våra marknader. Det är en utveckling som jag välkomnar.
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Kvalitetsregister

Kvalitetsregister

Med ökande krav på transparens inom vården och vikten av en 

välinformerad och trygg patient har antalet register som bely-

ser olika aspekter av kvalitet ökat kraftigt under de senaste 

åren. Sverige har i detta avseende varit internationellt ledande 

med nationella kvalitetsregister som startades på 1970-talet, 

exempelvis det Svenska Höftprotesregistret. I Sverige fi nns för 

närvarande drygt 100 nationella kvalitetsregister inom vårdens 

samtliga områden.

Kvalitetsregister bidrar till att följa och utvärdera effekterna 

av olika medicinska behandlingsmetoder över tiden. Detta ökar 

möjligheterna att successivt förbättra sjukvården. Urvalet av 

register som Capio deltar i baserar sig på registrets relevans, 

jämförbarhet och tillgänglighet till inrapporterade data. Vissa 

svenska register överlappar mellan olika verksamheter. Genom 

rapportering till kvalitetsregister och genom att mäta relevanta 

kvalitetsparametrar säkerställer Capio att vi lever upp till minst 

avtalad kvalitet eller bättre i våra verksamheter. Parametrarna 

omfattar såväl medicinska resultat och processer som patient-

upplevd kvalitet, exempelvis vad gäller information före och 

efter behandling samt vänligt bemötande.

Capio deltar även i och mäter kontinuerligt patientnöjdheten i 

nationella patientenkäter och egna uppföljningar.

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 register 

på nationell nivå, vilket underlättar jämförelse mellan olika enheter 

och metoder – något som bidrar till att påskynda förbättrings-

arbetet. I Frankrike och Tyskland saknas delvis motsvarande 

 heltäckande nationella register, vilket försvårar jämförelser och 

identifi kation av förbättringspotential. I dessa länder säkerställer 

Capio uppföljning av vårdkvaliteten genom undersökningar i 

egen regi och frivilliga samarbeten med andra sjukhus och orga-

nisationer. Läs mer om nationella initiativ och specifi ka kvalitets-

register som Capios affärsområden rapporterar till från sidan 29.  

Systematisk uppföljning av utvecklingen

Våra vårdenheter i samtliga länder – Frankrike, Tyskland, Stor-

britannien, Norge och Sverige – deltar i nätverk för kvalitetsar-

bete. Bland annat görs studiebesök på ledande sjukhus och 

vårdenheter. Kartläggning av utvecklingen inom sjukhusens 

interna kvalitetsparametrar, till exempel sjukhusrelaterade 

infektioner, trycksår, fallskador och undernäring, görs i alla län-

der där Capio är etablerat. Varje år genomförs internationella 

jämförelser genom kollegiala nätverk med ömsesidigt kun-

skapsutbyte. Capios nära europeiska samverkan skapar goda 

möjligheter att identifi era nya innovativa och effektiva arbets-

sätt som kan föras ut i organisationen.

På Capio S:t Görans Sjukhus i Stockholm är nationella kvalitetsregister ett av fl era viktiga verktyg i det ständigt pågående förbättringsarbetet.
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Kvalitetsregister

Capio S:t Görans Sjukhus arbetar med ständiga förbättringar 

med utgångspunkt från resultat. I förbättringsarbetet är natio-

nella kvalitetsregister ett viktigt verktyg, liksom de kvalitetsindi-

katorer som sjukhuset rapporterar till Stockholms läns lands-

ting, samt sjukhusets egna interna kvalitetsuppföljningar. Detta 

ger möjlighet till benchmarking på både nationell och regional 

nivå. Utifrån data driver Capio S:t Göran förbättringsarbete 

enligt Capio-modellen, där sjukhuset arbetar enligt lean-

principer och ett modifi erat så kallat PDSA-hjul (en modell 

för systematiskt förbättringsarbete över tid).   

Ett exempel på ett område med framgångsrik kvalitetsut-

veckling är gallkirurgin, där Capio S:t Görans Sjukhus visar på 

mycket bra resultat i kvalitetsregister och kvalitetsindikatorer 

jämfört med nationell och regional nivå och en stadig förbätt-

ring över tid vad avser till exempel komplikationsrisk och ope-

rationstider. 

Patienter som behandlas för olika typer av gallsjukdomar 

genom cholecystektomi (borttagande av gallblåsan) är den 

femte största diagnosgruppen på sjukhusets kirurgklinik. 

Capio S:t Görans Sjukhus karaktär som akutsjukhus visar sig 

genom en hög andel akuta gall-operationer (43 procent jäm-

fört med 30 procent i riket). Samtidigt lyckas kirurgkliniken 

operera en absolut majoritet av dessa med laparaskopisk 

metod (titthålskirurgi), vilket är en betydande fördel för patienten. 

Samtliga cholecystektomi-operationer under 2013 påbörjades 

laparoskopiskt och enbart 1,4 procent av dessa behövde 

 konverteras till ”öppen” metod jämfört med 6 procent i hela 

riket under 2012. 

Ett annat viktigt mått på kvalitet och effektivitet är opera-

tionstiden som stadigt sjunkit de senaste tre åren, trots att 

sjukhuset i mycket hög utsträckning (95 procent jämfört med 

snitt på 86 procent) gör så kallade peroperativa cholangiogra-

fi er, en särskild röntgenundersökning under operationen. Detta 

ger förutsättningar för hög kvalitet och minskar risken för gall-

gångsskador under operationen. Under 2013 inträffade inga 

gallgångsskador på Capio S:t Göran.

Sammantaget hade kirurgkliniken mycket få kirurgiska kom-

plikationer vid gallkirurgi under 2013, totalt sett 3,9 procent 

jämfört med rikets 5,2 procent under 2012. För de elektiva 

(planerade) operationerna var andelen komplikationer 2,8 pro-

cent, vilket är lite mindre än hälften av genomsnittet i Stock-

holms läns landsting (6 procent1 2013). Antalet allvarliga kom-

plikationer var mycket få och det förekom ingen mortalitet inom 

30 dagar (riket 0,1 procent 2012).

1  Preliminär data från Stockholms läns landsting 

 kvalitetsindikatorer 2013.

Capio S:t Göran 
2013

Capio S:t Göran 

2012

Capio S:t Göran 

2011

GallRiks 2012 

Årsrapport1

Antal galloperationer 436 360 327 11 990

Andel dagkirurgi 32% 28% 27% —

Andel elektiva operationer 57% 56% 54% 70%

Andel konverterade till öppen kirurgi 1,4% 0,8% 1,2% 6%

Andel primärt öppen kirurgi 0 0,8% 1,5% 5%

Operationstid min (median) 96 min 100 min 108 min 90 min

Andel peroperativa cholangiografi er (röntgen) 95% 93% 94% 86%

Andel choledochusskador 0 0,3% 0,6% 0,3%

Komplikationer inom 30 dagar, elektiv operation 2,8% 3,5% 5,7% —

Mortalitet inom 30 dagar 0 0 0 0,1%

1 För 2013 fi nns ännu ingen fastställd rapport från GallRiks.

Capio S:t Görans Sjukhus resultat i kvalitetsregistret GallRiks 2011–2013

Framgångsrik kvalitetsutveckling inom gallkirurgi



Sjukvården i Europa

20 CAPIO ÅRSÖVERSIKT 2013

Den europeiska sjukvårdsmarknaden är fragmenterad. Majoriteten av företagen är relativt små och det fi nns få internationella 

 sjukvårdsföretag – majoriteten av det fåtal större bolag som fi nns är verksamma i endast ett land. 

Capio är ett av två internationella sjukvårdsföretag som har verksamhet i fl est länder, fem stycken. Även Ramsay Health Care 

fi nns representerat i fem länder; Australien, Storbritannien, Frankrike, Indonesien och Malaysia. Till de övriga större internationella 

sjukvårdsföretagen med verksamhet i fyra länder hör italienska Gruppo Villa som fi nns i Italien, Frankrike, Polen och Albanien. 

Andra är svenska Aleris som är verksamt i tre nordiska länder och amerikanska HCA International, sydafrikanska Netcare samt 

tyska Asklepios som är representerade i två länder. Till skillnad från fl era av de övriga bolagen kommer cirka hälften av Capios 

omsättning från andra länder än hemmamarknaden Sverige.

Sjukvårdsaktörer

Större aktörer, förutom Capio, på respektive marknad är:

• Sverige: Aleris, Praktikertjänst.

• Norge: Aleris Helse, Teres Medical Group.

• Frankrike: Générale de Santé, Médi-Partenaires, Vitalia.

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

•  Storbritannien: General Healthcare Group, Nuffi eld, Priory Group, Spire Healthcare. 

Sjukvårdsbranschen

Europeisk sjukvårds-
marknad i förändring
Nya och ökande patientbehov tillsammans med det större 

utbudet av sjukvård bidrar till att den europeiska marknaden 

för sjukvård växer. Efterfrågan på sjukvård påverkas inte i 

någon hög utsträckning av konjunkturcykelns olika faser. Det 

beror i huvudsak på att det grundläggande behovet av sjuk-

vård ökar i jämn takt, oavsett konjunkturläge, samt att en över-

vägande majoritet av sjukvården är offentligt fi nansierad.

Samtidigt är den europeiska sjukvårdsmarknaden i föränd-

ring. Ett antal transaktioner tyder på att konsolideringen av 

marknaden ökar. Även ersättningssystemen förändras och 

trenden går mot system som ersätter vårdgivaren med ett fast 

belopp per behandling. 

Konsolidering nödvändig för ökad specialisering och 

 därmed ökad kvalitet och produktivitet 

Den europeiska marknaden har fortfarande låg konsoliderings-

grad, vilket medför möjligheter för större sjukvårdsföretag med 

väl fungerande processer att förvärva och integrera mindre 

sjukvårdsföretag. Ett exempel på en ökad konsolidering av 

marknaden är Fresenius Helios förvärv av stora delar av Rhön-

Klinikums verksamhet i Tyskland. Capios ambition är att 

utvecklas organiskt och att göra förvärv om rätt sjukvårdsföre-

tag blir till salu till rätt pris – som exempelvis vid förvärvet av 

Carema Sjukvård i Sverige hösten 2012. 

Capio har en fortsatt god fi nansiell ställning, vilket gör att fl er 

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 produk-

tiviteten genom att implementera Capio-modellen, likt i våra 

nuvarande verksamheter. 

Fördelar med paneuropeisk närvaro 

– bidrar till kunskapsspridning av best practice

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 effektiviteten i vård-

processerna, vårdresultat och kostnadsutveckling. 

De sjukvårdsföretag som kan överföra nya, framgångsrika 

behandlingsmetoder mellan enheter och olika länder kan öka 

takten i spridningen av best practice och ett effektivare resurs-

utnyttjande som skapar möjligheter för bättre vård till fl er 

patienter.
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Offentlig- och privatfinansierad vård

Offentlig, 87%

Privat, 13%

Avtalsstruktur

Vårdval/auktorisation, 73%

Kontrakt, 27%

Ersättningsform

Tariff, 87%

Kapitering, 13%

Capios ersättnings- och avtalsmodell1

1 Avser Capios samtliga affärsområden i alla verksamhetsländer.

Olika ersättningssystem i Europa

Ersättningssystemen i Europa skiljer sig åt mellan olika länder 

men trenden är att man går mot system som ersätter vårdgiva-

ren med ett fast belopp per behandling och inte som tidigare 

med ersättning bestämd efter vårdtidens längd. I Frankrike och 

Tyskland är ersättningssystemen helt baserade på betalning 

per behandling (tariff) medan Sverige, Norge och Storbritan-

nien också tillämpar fast ersättning (kapitering). I många fall 

fi nns även ett produktivitetskrav inbyggt i prissättningen då till 

exempel en viss bestämd prisreduktion årligen sker på ett 

avtalsbelopp alternativt sker inga prisökningar överhuvudtaget, 

vilket är fallet i många europeiska länder för närvarande. För att 

sjukvården i Europa ska fungera än bättre på sikt krävs ersätt-

ningssystem som på ett effektivt sätt premierar framsteg inom 

kvalitet och produktivitet. Mer transparenta och effektiva sys-

tem för ersättning och uppföljning bidrar med stor sannolikhet 

även till ökad harmonisering. 

87 procent av Capio-koncernens totala verksamhet i Europa 

är offentligt fi nansierad. Den resterande andelen, som fi nansie-

ras av privata försäkringslösningar eller är privat fi nansierad av 

patienterna själva, är till största delen kopplad till verksamhe-

terna i Norge, Storbritannien och Frankrike. I Frankrike är den 

största delen av den privat fi nansierade ersättningen hänförlig 

till icke medicinska tjänster, bland annat enkelrumstillägg. I 

Sverige uppgår andelen privat fi nansierad verksamhet till ett 

par procent. Generellt sett är den dominerande andelen av 

sjukvården i Europa offentligt fi nansierad, till mellan 70 och 90 

procent. 

Den största delen av Capios ersättning, 87 procent, baseras 

på ersättning per behandling (tariff). Kapitering är en annan 

ersättningsform som för Capios del tillämpas inom stora delar 

av primärvården i Sverige och där ett fast årligt belopp erhålles 

per patient som är listad hos vårdcentralen. Under 2013 erhölls 

13 procent av Capios ersättning utifrån en kapiteringsbaserad 

ersättningsmodell. Basen för verksamheten kan vara till exem-

pel licens/auktorisation där en vårdinrättning har erhållit god-

kännade av sjukvårdsmyndigheterna att bedriva viss typ av 

vård och erhålla ersättning efter en viss prislista. Vårduppdra-

get är ej tidbegränsat utan löper tills vidare. Exempel på detta 

är Capios verksamhet i Frankrike och Tyskland samt inom spe-

cialistvården i Sverige där vårdval införts för ett antal olika 

behandlingar. En trend i Europa är att avtalsformen går alltmer 

mot vårdval där patienten gör sitt eget val av vårdgivare. Vård-

avtal (kontrakt) förekommer också och innebär att vårdgivaren 

under avtalsperioden ska producera viss volym vård till ett 

maximalt pris och om detta tak överskrides sjunker ersätt-

ningen för produktionen ovan takvolymen. Exempel på ett 

sådant avtal är vårdavtalet avseende S:t Görans sjukhus i 

Stockholm. 
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Framtiden för 
europeisk sjukvård
Sex trender pekar ut vägen

Sjukvårdssystemet i Europa är under omvandling. Demogra-

fi ska förändringar med en tilltagande befolkningstillväxt och en 

åldersförskjutning där allt större grupper utgörs av äldre i kom-

bination med ett begränsat samhällsekonomiskt utrymme, 

ställer nya och förändrade krav på vården. I centrum för denna 

utveckling står kraven på hög tillgänglighet, god kvalitet och 

kontinuitet för patienten. Detta är inte bara krav och förvänt-

ningar från patienter och samhället i stort utan också förutsätt-

ningarna för att vården ska fortsätta att utvecklas i takt med de 

förändrade omvärldsfaktorer som också är gemensamma för 

många europeiska länder. Utmaningen ligger således i att över 

tid kunna erbjuda en allt bättre vård till fl er, utan att samhälls-

kostnaden blir orimlig att bära.

En god och uthållig sjukvård utgör en betydande faktor för ett 

lands förmåga att växa och utvecklas, både nationellt och i sam-

klang med andra länder. Finansiering och organisering av vården 

är i allt väsentligt ett nationellt och regionalt ansvar, medan själva 

utförandet av vården, mötet med patienten, är ett lokalt ansvar. 

Samtidigt som nationell och regional styrning måste skapa förut-

sättningar för vårdens utveckling, faller ett stort ansvar på vårdens 

lokala utförare i fråga om organisation, ledarskap och resursutnytt-

jande. Det är arbetet runt patienterna som måste präglas av ett 

ständigt förändrings- och förbättringsarbete, rotat i verksamhetens 

kultur och lokala ledarskap. 

Capios verksamhetsmodell och utveckling av vården i de länder 

där vi är verksamma, tar sin utgångspunkt i hur vår omvärld ser ut 

och förändras. Vi ser starka samband mellan kvalitet, produktivitet 

och ett bättre resursutnyttjande med ökad patient- och samhälls-

nytta som resultat.

Att se och förstå omvärlden och dess utveckling är av stor bety-

delse för vårdens styrning och utformning. Framför allt då föränd-

ringar i komplexa system, som vården är, ofta har fördröjningsef-

fekter. Resultat och reell patientnytta kräver långsiktighet i fråga 

om investeringar, förändring i behandlingsmetoder, organisation 

och arbetssätt. Inte minst krävs kulturella förändringar i synen på 

uppdraget. Som grund för Capios utveckling identifi erar vi sex 

nyckeltrender för sjukvården i Europa, som vi ser utgör viktiga 

drivkrafter för såväl vår egen utveckling som för sjukvården i stort. 

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

rande befolkning, ökning av livsstilsrelaterade sjukdomar samt 

tilltagande kunskap och förväntningar bland patienterna. Möj-

ligheten att ge god vård till fl er ökar tack vare nya behandlings-

metoder och ny teknik – det vi kallar för modern medicin. Det 

leder till ett ökat behov av sjukvård, då det öppnar upp möjlig-

heter att behandla fl er patienter. Studier pekar på att upp till 

hälften av kostnadsökningen inom vården under perioden 

1960–2007 beror på utvecklingen av ny teknologi (källa: ESO 

2011, Vägval i vården). 

Trend 1

Kostnaderna för sjukvården har ökat kraftigt de senaste 50 

åren. Enligt statistik från OECD har de fl esta medlemsländerna 

fått se sjukvårdsutgifternas andel öka i högre takt än BNP (när-

mare 2 procent) årligen sedan 1960-talet. Under perioden 2000 

till 2009 växte sjukvårdsutgifternas andel av BNP med i genom-

snitt knappt 5 procent årligen. Denna höga tillväxttakt har de 

senaste åren minskat väsentligt och för år 2010 och 2011 låg 

tillväxten på en nivå runt 0,5 procent per år för OECD-länderna. 

Sjukvårdskostnad1 som andel av BNP, 1960–2030 

Procent
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Utfallsdata till och med 2011

Prognosdata från och med 20122 

1 I sjukvårdskostnad inkluderas enligt OECD:s definition 

  kostnader för sjukvård, omsorg, tandläkartjänster samt 

  kostnader för läkemedel.

2 Framtida utveckling har prognosticerats i linje med 

  genomsnittlig årlig tillväxttakt (CAGR) för OECD under 

  perioden 2001 till 2011.

Behovet av sjukvård förändras och kostnaderna förväntas öka 

– samtidigt är de offentliga fi nanserna begränsade
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Sjukvården i Europa

Andelen privat utförd sjukvård varierar på olika marknader. 

Till följd av de senaste årens ekonomiska kris har tillväxten för 

sjukvårdsutgifterna i Europa varit lägre än tillväxten i de under-

liggande ekonomierna. Under denna tid har andelen privat 

utförd vård varit stabil och i många fall ökat. Detta är en 

utveckling som i många länder drivs och möjliggörs från poli-

tiskt håll då valfrihet och konkurrens har visat sig ha god effekt 

på kvalitet och produktivitet i vården överlag. Dessutom har 

den offentligt ägda sjukvården en utmaning i att tillgodose det 

växande behovet på egen hand.

Den privat utförda vården som andel av den totala markna-

den för privat specialiserad sjukvård är fortsatt stabil eller i till-

växt. Dock står de privat ägda sjukvårdsleverantörerna fort-

farande för en liten andel av den totala marknaden. I Sverige 

Trend 2

Andel patienter som väntade >90 dagar på operation sjönk från 

33 procent till 13 procent efter införande av vårdval inom höft- 

och knäprotesoperation i Stockholms läns landsting. 

2008 2011

Antal 
operationer

Kostnad per 
operation (SEK)

Nettokostnad 
(MSEK) 

2008 2008 20112011

3 721
4 315 270 259

Källa: Uppföljningsrapport vårdval höft- och knäprotesoperationer, 

Medical Management Center, Karolinska Institutet, Institute for Strategy 

and Competitiveness, Harvard Business School och Svenska 

Höftprotesregistret på uppdrag av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 

i Stockholms läns landsting. 

 

Vårdval för höft- och knäprotesoperationer i Stockholm 

+16% per år –4% per år–17% per år

72 507
60 023

Privat specialistvård1, andel av den totala specialistmarknaden, procent

2007 2012 2007 2012 2007 2012

Frankrike Tyskland Sverige

23,3 23,7 14,8 16,3 6,1 6,9

Graden av privata utförare varierar mellan länder 

men förväntas successivt att öka

0,4% per år

2,0% per år

2,5% per år

1
 För Tyskland och Frankrike inkluderas endast specialistvård på sjukhus.

Källa: SKL, Federal Statistics Office Tyskland; DREES,

Comptes de la Santé, Frankrike

Privata utförare i offentligt fi nansierad sjukvård fortsätter att öka 

– möjliggör högre kvalitet, produktivitet och fl er valmöjligheter

Den lägre tillväxttakten är en effekt av att de offentliga resur-

serna är begränsade till följd av den makroekonomiskt pres-

sade situationen i bland annat Europa, vilken under senare år 

har bidragit till ansträngda offentliga budgetar för sjukvård. 

Detta har bidragit till att ersättningsnivåerna inte ökar i samma 

takt som sjukvårdsorganisationernas kostnadsutveckling. 

Dessa utmaningar ställer höga krav på Capios och andra 

sjukvårdsleverantörers förmåga att förbättra behandlingskvali-

teten på ett sådant sätt att högre produktivitet och resurs-

utnyttjande kan uppnås. Capios verksamhetsmodell – Capio-

modellen – tar sin utgångspunkt i att på ett systematiskt sätt 

organisera, leda och utveckla vårdinnehållet för att möta den 

förändrade samhällsutvecklingen i fråga om demografi  och 

offentliga resurser.

är andelen runt 7 procent, men med stora variationer mellan 

landstingen – i Stockholm är andelen nära 20 procent. I Tysk-

land uppgick den privata sjukvårdssektorns andel av den 

totala marknaden för privat specialiserad sjukvård till drygt 16 

procent år 2012. Andelen privat utförd vård har ökat i Tyskland 

de senaste åren och idag är nära var femte vårdplats i privat 

regi. År 2000 var endast var femtonde tysk vårdplats i privat 

regi. I Frankrike utförs ungefär en fjärdedel av all specialiserad 

vård i privat regi och denna andel har varit relativt stabil under 

de senaste åren. Valfrihet och konkurrens är drivkrafter som 

gynnar patienterna. Vårdgivare, såväl privat ägda som offent-

liga, sporras att förbättra sitt erbjudande vilket med tiden ger 

en bättre sjukvård. Detta är nu en synlig utveckling i ljuset av 

ansträngda statsfi nanser i Europa.
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Sjukhussängar per 1 000 invånare (2011 eller närmaste år)
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Nya behandlingsmetoder, ny medicinteknik och god förmåga 

att behandla patienter på rätt nivå i vårdkedjan leder till högre 

kvalitet och kortare vårdtider, 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 infektio-

ner. Dessutom kan medelvårdtiden förkortas. 

 Medelvårdtiden för samma typ av behandling och ingrepp 

skiljer sig åt mellan länder. För exempelvis behandling av akut 

hjärtinfarkt, akut blindtarmsinfl ammation och operation samt 

behandling i samband med knä- respektive höftprotes fi nns 

det stora skillnader mellan medelvårdtider i Tyskland, Frankrike 

och Sverige. Detta visar på att det fi nns förbättringsmöjligheter 

genom överföring av best practice mellan länderna. Medel-

vårdtiden vid till exempel akut blindtarmsinfl ammation är 5,1 

dagar i Tyskland medan motsvarande medelvårdtid i Frankrike 

är 4,2 dagar och i Sverige 2,6 dagar. Även vid höft- och knä-

Trend 3
Kortare medelvårdtid bakom högre produktivitet 

– skillnader utjämnas på sikt tack vare utvecklingen av moderna behandlingsmetoder

 

Skillnader i medelvårdtid 

Källa: Socialstyrelsen, ATIH Frankrike, Federal Statistics Office Tyskland.

   

 

5,1

4,2 

2,6

Medelvårdtid, antal dygn (2012)

Akut blindtarmsinflammation1  

Tyskland

Frankrike

Sverige

8,4

6,7

4,1 

Akut hjärtinfarkt1

12,5

8,8

4,4

Knäprotes2

12,2

12,1

5,7

Höftprotes2

1 ICD:10 (International Classification of Diseases) är Världshälsoorganisationens klassificeringssystem för olika diagnoser. Den tionde upplagan.
2

 DRG (Diagnosrelaterade grupper, det vill säga en kombination av en diagnos och en behandling). DRGs har sammanställts och viktats för att inkludera samtliga 

  patienter som genomgår samma kirurgiska ingrepp i respektive land. 

 

protesoperationer, som ingår i den planerade vården, är medel-

vårdtiden i Sverige 50–65 procent kortare än i Frankrike och 

Tyskland. De längre medelvårdtiderna är en del av förklaringen 

till att andelen sjukhusbäddar per tusen patienter är klart högre 

i Frankrike och Tyskland än i Sverige, se graf. 

Trenden är att skillnaderna mellan länder utjämnas på sikt. 

Capio kan tack vare sin geografi ska täckning och sin samlade 

kompetens bidra till denna utveckling genom att föra över kun-

skap och erfarenhet mellan enheter och länder. Förmågan att 

implementera nya medicinska metoder för snabbare återhämt-

ning efter behandling har en avgörande betydelse för medel-

vårdtiderna och är därmed en viktig drivkraft för att åstad-

komma en högre produktivitet i vårdprocesserna. Viktiga 

komponenter i detta arbete är strävan efter best practice inom 

olika diagnoser, systematisk uppföljning som ger jämförbarhet 

mellan enheter och länder samt kunskapsöverföring som 

resulterar i skalbarhet och bestående effekter.
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I takt med utvecklingen av moderna behandlingsmetoder 

minskar också behovet av att behandla i slutenvård. Patien-

terna är de självklara vinnarna på denna utveckling. Men även 

samhället tjänar på detta eftersom kortare medelvårdtider i 

slutenvården och en ökad andel öppenvårdsbehandlingar 

leder till att resurser frigörs, vilket gör att fl er patienter kan 

behandlas med god sjukvård till samma kostnad.

Andelen behandlingar inom öppenvård varierar kraftigt 

mellan länder i Europa. Enligt nationell statistik utfördes cirka 

40 procent av samtliga operationer i Frankrike inom öppen-

vård år 2012 (franska hälsoministeriet) medan andelen i 

 Tyskland var nära 50 procent1 och i Sverige drygt 80 procent 

(Socialstyrelsen). I Frankrike sker exempelvis 21 procent av 

operationerna av halsmandlar inom öppenvård medan mot-

svarande siffra är 45 procent i Sverige och 53 procent i 

Norge. För operation av ljumskbråck sker 41 procent av alla 

operationer i öppenvård i Frankrike. I Norge och Sverige sker 

Trend 4

Fortsatt hög andel slutenvård i många länder

Källa: OECD Ilibrary 2013.
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Ljumskbråck

Sverige

Norge2

Storbritannien

Finland

Frankrike

Spanien

  76

  70

  66

  63

  41

  39

  

Andel operationer utförda i öppenvård1 (2011), procent

1 Andelen kirurgiska ingrepp som utförs i öppenvård redovisas inte för Tyskland då tillgänglig data inte är komplett.
2 Tillgänglig data från Norge är från 2009.

  

70 procent respektive 76 procent av ljumskbråcksoperatio-

nerna inom öppenvård.

Takten i skiftet från sluten- till öppenvård ökar. I till exempel 

Frankrike utfördes 32 procent av alla operationer i öppenvård år 

2007 men andelen har ökat stadigt de senaste åren och uppgick 

till cirka 40 procent år 2012, som nämns tidigare. I Frankrike driver 

regeringen denna utveckling bland annat genom incitament för 

ökade öppenvårdsbehandlingar. Detta medför nya och ytterligare 

krav på att anpassa såväl byggnader och utrustning som organi-

sation och behandlingsmetoder för att skapa effektiva patient-

fl öden. Om- och tillbyggnationen vid Capio Clinique de la Sauve-

garde  i Lyon är ett exempel på hur vi anpassat oss till denna trend.

1  Källa: Bundesamt für Ambulantes Operieren, Depeche Nr. 32 April 

2014. Data avser 2011. I redovisad tysk data saknas statistik över ope-

rationer som utförs inom ramen för vårdkontrakt mellan sjukförsäk-

ringsbolag och   sjukhus samt inom ramen för olycksfallsförsäkringar.
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Trenden att styra patientfl ödena till rätt behandling på rätt nivå 

i vårdkedjan får stor betydelse i hanteringen av de fl askhalsar 

som redan idag fi nns inom delar av den europeiska sjukvår-

den. Genom att låta patienten vara utgångspunkten för vård-

strukturen säkerställs inte bara att patienten får ett samlat 

omhändertagande på rätt vårdnivå. Förfarandet innebär 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 patientens perspektiv. Det förändrade 

synsättet innebär även att stora patientfl öden framöver kom-

mer att skiftas ut från slutenvård till öppenvård där det fi nns 

goda möjligheter till ökad specialisering och behandling av fl er 

patienter med hög kvalitet och kostnadseffektivitet.

Trend 5

För att påskynda utvecklingen av denna trend krävs bland 

annat politiska initiativ som skapar tydligare rikt linjer och incita-

ment för utskiftning av vårdvolymer till andra vårdnivåer. Till 

exempel driver behovet av mer akutvårdplatser  i Sverige en 

omprofi lering av akutsjukhusen där planerade vårdtillfällen och 

vårdinsatser som inte behöver akutsjukhusets resurser, fl yttas 

ut till specialist- och  primärvårdsenheter. Det betyder i sin tur 

att infrastrukturen och vårdutbudet vid dessa enheter måste 

utvecklas och specialiseras. Beräkningar indikerar att det går 

att uppnå kostnadsbesparingar motsvarande 10 procent i det 

totala vårdsystemet, enbart genom att säkerställa att patien-

terna får vård på rätt nivå. I Stockholm arbetar Capio aktivt 

med vårdkedjor för att möta denna trend. 

Vårdkedjans olika nivåer blir tydligare – går från att utföra ”lite inom mycket” till ”mycket inom lite”

Komplexitet

Capio idag

CAGR 2009-2013 (procent)

Antal patientkontakter (volym)

Akutsjukhus

Lokalsjukhus

Specialistklinik

Vårdcentral

Universitets-
sjukhus

 

Ökad produktivitet genom utskiftning av volymer – ett exempel från Stockholms läns landsting

Genomsnittlig årlig tillväxttakt (CAGR) för volym under perioden 2009 till 2013, procent

–0,5

1,2

5,5

2,91

1 Årlig tillväxttakt visas för lokalsjukhus och specialistkliniker gemensamt då dessa erbjuder samma typ av

  sjukvårdstjänster till liknande patientkategorier.

Källa: SLL VAL databas, SCB. 

Exempel från Stockholms läns landsting där det finns en tydlig strategi att flytta ut volymer i vårdkedjan. Under perioden 2009 till 2013 har 
patientkontakterna inom primärvården ökat med i genomsnitt 5,5 procent per år medan antalet vårdkontakter för universitetssjukhuset i 
regionen minskat med i genomsnitt 0,5 procent per år under samma period. Trenden under perioden är att antalet patientkontakter ökar 
mer längre ner i vårdkedjan. Befolkningstillväxten i Stockholm var under samma period i genomsnitt 1,7 procent per år.

Komplexitet

Capio idag Volym

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

Akutsjukhus

Lokalsjukhus

Specialistklinik

Vårdcentral

Universitetssjukhus

Utvecklingslogik

   behandling minskar på lägre
   vårdnivåer

1

3

2
3

2
3

2
3

3
2
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Ett ökat inslag av specialisering på varje nivå i vårdkedjan ger 

ökad kvalitet och produktivitet eftersom en ökad specialisering 

innebär att läkare och annan medicinsk personal blir allt skick-

ligare och får möjlighet att utveckla och bibehålla spetskompe-

tens. Erfarenheterna visar att detta i sin tur leder till att fl er 

patienter kan behandlas samtidigt som andelen komplikationer 

och re-operationer minskar. Det leder i sin tur till att fl er patien-

ter kan få god vård till samma kostnad. Detta är en utveckling 

som går hand i hand med den trend där fl er patienter behand-

las i öppenvård istället för slutenvård.

Utvecklade sjukvårdssystem strävar därför efter att koncen-

trera volymer till nivåer där antalet procedurer, behandlingar 

eller ingrepp per läkare blir tillräckligt högt för att uppnå kvali-

tets- och produktivitetsvinster. Olika specialiteter och behand-

lingar har olika minimivolymer för att upprätthålla och utveckla 

Trend 6

kvaliteten. Generellt kan sägas att aktörer som utför relativt 

större volymer kan uppnå bättre kvalitet och ofta högre pro-

duktivitet. Graden av specialisering ökar genom medicinsk 

metodutveckling. Därmed kan patientfl ödet i högre grad 

styras, eller genom patientval koncentreras, till vårdgivare med 

hög kvalitet och tillgänglighet. Detta skapar i sin tur utrymme 

för fortsatta investeringar i kvalitetshöjande åtgärder.  

Denna trend ses i de fl esta utvecklade sjukvårdssystem, 

och framväxten av så kallade ”Centres of Excellence” – som 

fokuserar på ett fåtal behandlingar men i större skala, har ökat 

inom både sluten- och öppenvården. Bröstcentrum vid Capio 

S:t Görans sjukhus är ett exempel på ett sådant specialistcent-

rum inom slutenvård och Capio Artro Clinic, som har utvecklat 

expertis inom titthålskirurgi för behandling inom ortopedi, är ett 

exempel inom öppenvård. 

Ökat antal ”Centres of Excellence” – med fokus på kvalitet och produktivitet

Ökade krav på kvalitet och produktivitet driver utvecklingen mot ”Centres of Excellence”
– exempel från Stockholms läns landsting

Varje punkt i bilden motsvarar en DRG-grupp för slutenvårdspatienter1 

5

3

4

2

1

0

Komplexitet
DRG-vikt1

1 Diagnosrelaterad grupp, det vill säga en kombination av en diagnos och en behandling. 

  Genomsnittlig DRG-vikt är ett mått för resursförbrukning.

Lågt antal patienter 
per vårdgivare

Högt antal patienter 
per vårdgivare

Källa: Socialstyrelsen

Komplicerade 
och resursintensiva 
diagnoser

Semi-komplicerade 
diagnoser

Okomplicerade 
diagnoser

2 Kvalitetsvolymgränsen illustrerar den volym som är önskvärd för att en hög vårdkvalitet 

  och produktivitet ska kunna upprätthållas. Kvalitetsvolymgränsen är lägre för mer komplicerade diagnoser.

Krav på ökad kvalitet och produktivitet driver skiftet till volymcentrerade och specialiserade “Centres of Excellence”. 
Data från Stockholms läns landsting; generellt datamönster som är tillämpbart i de flesta moderna sjukvårdssystem.

“Centres of 
Excellence” 

Höftprotesoperation vid Capio S:t Görans sjukhus

Operation av lever eller bukspottkörtel 
vid Karolinska Universitetssjukhuset

Kvalitetsvolymgräns2

Ökat skifte mot 
“Centres of excellence”

Mastektomi (borttagande av bröst) på 
Bröstcentrum vid Capio S:t Görans sjukhus
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Sjukgymnast Carl Hultefors tränar med en patient på Capio Movement i Halmstad. 
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God vård på rätt nivå

Vård på rätt nivå 
driver specialisering
Sjukvården i samhället bedrivs enkelt uttryckt på fem 

nivåer: universitetssjukhus, akutsjukhus, lokalsjukhus, 

specialistkliniker samt vårdcentraler i primärvården.

Varje patient ska behandlas på den nivå som ger den bästa 

och mest effektiva vården för det aktuella tillståndet. Universi-

tetssjukhuset fokuserar på mindre vanliga, komplicerade och 

resurskrävande tillstånd och behandlingar medan akutsjukhu-

set behandlar en allt större andel patienter som drabbats av 

akut sjukvårdsbehov. Planerade behandlingar, som inte är 

akuta, fl yttas till lokalsjukhus och specialistkliniker som ligger 

närmare patienterna. Specialistenheterna blir därmed mer 

fokuserade i sin verksamhet. Primärvården har också en bety-

delsefull roll i den sammanhållna vården som en första och 

återkommande vårdkontakt i en längre serie behandlingar.

Tack vare ökad fokusering och specialisering på respektive 

nivå skapas utrymme för att hantera större vårdvolymer för 

respektive behandlingsform – samtidigt som kvaliteten i 

behandlingen ökar. Dessutom blir respektive verksamhet enk-

lare att styra och risken för kostsam överlappning mellan de 

olika nivåerna minskar.

Den planerade utskiftningen av patienter från universitets- 

och akutsjukhus till specialistkliniker, geriatrik och primärvård i 

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

praktiken. Capio tar en aktiv del i denna process, vilket bland 

annat illustreras i anbudet i den upphandling som ledde till för-

nyat förtroende att driva S:t Görans sjukhus.

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 oplanerat 

sätt. Capio strävar efter att underlätta detta genom att skapa 

stärkt samverkan med vårdgrannar och bidra till ökad träff-

säkerhet i patienternas sökmönster med hjälp av information 

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

mellan patienter och vårdinrättningar och informationsöverfö-

ring mellan olika enheter. 

Patienten i centrum för gränslös vård 

Alla talar för och önskar en vård som sätter patienten i centrum. 

Att få hjälp när vården behövs utan väntan. Att bli sedd och för-

stådd, förstå, vara delaktig, få hjälp att fatta viktiga beslut och 

inte reduceras till ett vårdobjekt, inte bli bortglömd och övergiven.

Samtidigt är vårdens vardag i hög utsträckning organiserad 

utifrån ett produktionsperspektiv, med många gränser mellan 

olika enheter. Med snabbt ökande detaljkunskap om allt fl er 

sjukdomar och tillstånd som ger möjlighet att bota eller lindra 

dessa, är den pågående och tilltagande specialiseringen både 

nödvändig och önskvärd. En stark vårdkedja börjar med hög 

kompetens och professionalism i varje länk.

Rätt vårdnivå avgörande för kvalitet, kontinuitet och tillgänglighet 

Komplexitet

Capio idag Volym

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

Akutsjukhus

Lokalsjukhus

Specialistklinik

Vårdcentral

Universitetssjukhus

Utvecklingslogik

   behandling minskar på lägre
   vårdnivåer

1

3

2
3

2
3

2
3

3
2
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God vård på rätt nivå

– kvalitet, kontinuitet 
och tillgänglighet

Utmaningen för vården är att överbrygga dessa gränser och 

länka samman delarna till starka och fungerande vårdkedjor. 

Det måste ske med utgångspunkt i varje patientgrupps speci-

fi ka behov. För detta krävs dels detaljerade och väl defi nierade 

”överlämningar”, dels defi nierat och personligt ansvar för att 

säkerställa överlämningarna och kontinuiteten.

Denna sammanlänkning handlar ibland – men långt ifrån 

 alltid – om organisatoriska förändringar för att skapa samband 

för patienten. Skapandet av bland annat bröstcancercentrum 

i Stockholm med olika specialister fysiskt samlokaliserade är 

ett sådant exempel. 

Sammanlänkningen handlar däremot alltid om att bygga rätt 

kultur för respektive vårdkedja – en kultur grundad i rätt värde-

ringar och normer i förhållande till behoven för patienten. För 

vårdcentralen med en patient ”mitt i livet” handlar detta kanske 

i högre grad om tillgänglighet – via internet, telefon och på 

mottagningen – där patienten får snabb hjälp för mindre allvar-

liga åkommor. Vid allvarligare sjukdomar som kräver mer kom-

plex behandling handlar det däremot om mer tid för att lyssna, 

förklara, trösta, stödja till rätt beslut och se till att vårdproces-

sen hela tiden håller rätt tempo utan onödig fördröjning. 

Att sammanlänka patientbehoven med den specialiserade 

sjukvårdsorganisationen är vår tids vårdutmaning. 

I Capio har vi ambitionen att skapa en sjukvård utan grän-

ser. Vår utgångspunkt är att vi, utifrån var i livet en människa 

befi nner sig som söker sig till Capio, försöker förstå vårdbeho-

vet och vad som är viktigt i vårdprocessen. För oss handlar det 

om att ytterligare lära känna våra patientgrupper, vad de bedö-

mer som viktigast i olika skeden och livssituationer. Det hand-

lar om barnfamiljen, unga vuxna, personer mitt i livet, de som 

lever med en kronisk sjukdom samt den växande gruppen 

äldre. Genom att förstå mer om olika gruppers vårdbehov kan 

Capio fortsätta att specialisera varje del av vården som vi har 

ansvar för och ta ett större ansvar för hur vi sammanlänkar 

olika vårdbehov i kedjor som omfattar fl era vårdtillfällen och på 

fl era vårdnivåer. 

Det handlar om ökad tillgänglighet och bättre kvalitet i varje 

vårdtillfälle. När dessa vårdtillfällen sätts samman, till ibland 

långa och komplicerade behandlingar, blir kontinuiteten för 

patienten avgörande för såväl de medicinska resultaten som 

den patientupplevda kvaliteten. Övergångarna, eller skiftena 

mellan vårdtillfällen, måste planeras i förväg och följas upp för 

att säkerställa patientens väg genom olika behandlingstillfällen. 

Med hög tillgänglighet och kvalitet i varje led och kontinuitet 

mellan varje steg i en sammanlänkad behandlingsprocess, 

reducerar vi patientens väntan och lidande, skyndar på tillfrisk-

nandet och frigör resurser för att ta hand om fl er patienter. 

Nu tar vi nästa steg

Capio har verksamhet i fem länder. I Sverige fi nns Capio på 

samtliga vårdnivåer utom på universitetsjukhusnivå. Vi har ett 

nätverk av 78 vårdcentraler i 12 landsting och regioner. Vi driver 

specialistsjukvård inom medicin, kirurgi och psykiatri i stora 

delar av landet och vi har tre närsjukhus med ett brett vårdutbud. 

Därtill har vi akutuppdraget på Capio S:t Görans sjukhus i Stock-

holm. Vi arbetar varje dag med att förbättra vården vid var och 

en av dessa enheter och det arbetet fortsätter. Vi arbetar också 

med vårdgrannar i syfte att underlätta patienternas tillgänglighet 

till Capio och vidare från oss till annan vårdgivare. 

I slutet av 2013 beslutade vi att öka fokus på ledning och 

samordning av våra svenska verksamheter i syfte att ge våra 

patienter en bättre sammanhållen vård när patientbehovet så 

kräver. Genom att bättre utnyttja såväl vår geografi ska etable-

ring som vår specialisering och vårt gemensamma kunnande 

inom olika vårdområden, kan vi succesivt ta ett större ansvar 

för kontinuiteten i vården.

I Norge erbjuder Capio planerad vård på lokalsjukhus och 

specialistkliniker. I Frankrike bedrivs i huvudsak planerad spe-

cialistvård med visst inslag av akutsjukvård på våra akut- och 

lokalsjukhus och specialistkliniker. I Tyskland driver Capio 

lokalsjukhus, specialistkliniker och öppenvårdsmottagningar 

medan verksamheten i Storbritannien fokuserar på specialist-

vård inom psykiatri.

Närsjukvården har en viktig roll i sammanhållna vårdkedjor. 
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Affärsområde – Capio Sverige/Capio S:t Görans Sjukhus

Capio Sverige/Capio S:t Görans Sjukhus

Nytt avtal med höga 
kvalitetsmål

Specialistläkare Andreas Ödegården-Richter, undersköterska Margareta Bylund och sjuksköterska Rebecca Ottoson arbetar i så kallad team-triage 

på akutmottagningen på Capio S:t Göran, ett arbetssätt framtaget av medarbetarna för en snabb första bedömning av patienter.  

Viktiga händelser 2013

•  Nytt vårdavtal med Stockholms läns landsting 

 började gälla.

•  Byggnation av ny akutmottagning påbörjades.

•  Integration av röntgenkliniken i verksamheten.

•  Fortsatt kartläggning och förbättring av sjukhusets 

patientfl öden enligt Lean Healthcare.

•  Fortsatt satsning på det akuta omhändertagandet 

och utveckling av sjukhusets så kallade triagemodell. 

•  Stärkt kvalitetsarbete med fokus på kvalitetsregister 

och sjukhusgemensamma handlingsplaner mot 

vårdskador. 

•  Kontinuerlig uppföljning möjliggjord via nytt 

sjukhusövergripande styrkort för kvalitet och 

patientsäkerhet.

Capio S:t Görans Sjukhus i Stockholm är Sveriges första 

och hittills enda akutsjukhus som drivs i privat regi, på 

uppdrag av Stockholms läns landsting (SLL). Sjukhuset 

har sedan många år intagit en stark position inom kvalitet 

och tillgänglighet i sjukvården, och visat på nya vägar i 

vårdens utveckling. Under 2013 började ett nytt vårdavtal 

med SLL att gälla. Det nya avtalet innebär högt ställda mål 

inom kvalitet och tillgänglighet, allt för att klara de lång-

siktiga utmaningar som vården i Stockholm står inför, 

samtidigt med en reducerad vårdersättning.

Det nya avtalet innebär avsevärt högre mål och åtaganden 

inom huvudområdena kvalitet- och patientsäkerhet samt till-

gänglighet – för såväl akut som elektiv (planerad) vård. Det nya 

vårdavtalet sträcker sig fram till 2022, med en möjlig förläng-

ning i upp till fyra år. Under den perioden väntas patientvoly-

merna öka med cirka 30 procent. Samtidigt sänktes ersätt-

ningen med cirka 10 procent jämfört med tidigare och relativt 

ersättningen till jämförbara sjukhus i länet. 

Capio S:t Görans väg för att kunna ge mer och bättre vård, 

till en lägre kostnad, är genom högre kvalitet och tillgänglighet. 

Med minskade kostnader för kvalitetsbrister (till exempel kom-

plikationer och vårdskador) och bättre patientfl öden ska sjuk-

huset uppfylla det nya vårdavtalet utan att medarbetare behöver 

springa fortare eller att vården av patienter blir lidande. 
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Affärsområde – Capio Sverige/Capio S:t Görans Sjukhus

Under 2013 lyckades detta väl. Capio S:t Göran är fortsatt 

det enda sjukhuset i länet som lever upp till landstingets krav 

på kötid och sjukhuset hamnar återigen i topp inom SLL:s 

kvalitetsindikatorer bland jämförbara sjukhus i Stockholm.

Sjukvårdsenheter

Capio S:t Göran är ett akutsjukhus beläget på Kungsholmen i 

centrala Stockholm med drygt 300 vårdplatser. 2013 genom-

fördes 3 000 dagkirurgiska operationer och drygt 6 100 opera-

tioner i slutenvård i sjukhusets 12 operationssalar. Uppdraget 

motsvarar cirka 15 procent av akutvården i länet räknat i jäm-

förbara specialiteter. 

Capio S:t Göran är i dag ett av landets största akutsjukhus 

räknat till antalet akuta patienter. I den framtidsplan för sjuk-

vården som Stockholms läns landsting tagit fram spelar sjuk-

huset en viktig och växande roll under kommande år. 

Antalet akuta patienter som söker sig till Capio S:t Göran 

väntas öka med cirka 25 procent år 2013–2018, från cirka 

80 000 till 100 000, och antalet vårdplatser planeras öka suc-

cessivt för att möta behoven. Dessutom ska sjukhuset enligt 

framtidsplanen bli än mer inriktat mot att behandla de akut 

sjuka, från nuvarande cirka 2/3 till i framtiden cirka 3/4 av alla 

vårdtillfällen.

För att möta det ökande behovet av akutsjukvård påbörjade 

landstingets fastighetsbolag Locum byggnationen av en ny 

akutmottagning på Capio S:t Göran under 2013. Den nya 

 akutmottagningen ska stå färdig våren och kommer att vara 

utformad i enlighet med det fl ödesorienterade arbetssätt som 

Capio S:t Göran arbetar utifrån. 

Hösten 2012 förvärvade Capio S:t Göran Röntgenkliniken 

som fi nns i sjukhusets byggnad, och under 2013 har verk-

samheten integrerats i Capio S:t Göran. Röntgenprocessen 

är central för att diagnos snabbt ska kunna ställas, så att 

patienten snabbare kan få rätt behandling. 

Behandlingsområden

Capio S:t Göran erbjuder akut sjukvård för vuxna inom den 

akuta bassjukvården. Här fi nns akutklinik, medicinklinik, orto-

pedklinik, kirurgklinik, röntgenklinik, anestesiklinik, smärtklinik 

och fysiologisk klinik. Förutom en stor kompetens inom det 

akuta uppdraget fi nns framstående expertis inom till exempel 

axelkirurgi och bröstkirurgi. 

Enligt Stockholms läns landstings framtidsplan kommer 

Capio S:t Göran att få utökade uppdrag inom bröstcancervård, 

neurologi, infektionsmedicin, lungmedicin samt urologi. På 

sjukhusområdet planeras även en förlossningsklinik med kapa-

citet på cirka 4 000 förlossningar per år, som ska stå klar till år 

2018. 

Under 2013 gjorde Capio S:t Göran en förnyad satsning på 

direktinläggning på medicinklinikens vårdavdelningar. Det inne-

bär att patienter på akutmottagningen, med behov av sluten-

vård, som är stabila och har en tydlig initial diagnos ska kunna 

transporteras direkt till en vårdavdelning med lämplig profi l, 

utan vidare utredning på akuten. På så sätt får patienterna rätt 

vård fortare samtidigt som det blir mindre trångt på akutmot-

tagningen. 

Under året har arbetet för att påskynda patientens återhämt-

ning efter tarmkirurgi fortsatt utifrån konceptet ”Enhanced 

Recovery After Surgery”, ERAS. Det innebär ett sjukhus-

gemensamt tvärprofessionellt behandlingsprogram för snabb 

återhämtning, mobilisering och rehabilitering. Det möjliggör 

dessutom jämförelser med andra sjukhus. Statistiken visar 

att vårdtiderna minskar med 30 procent för patienter som 

behandlas enligt ERAS, och andelen komplikationer minskar. 

Ett viktigt mål för Capio S:t Göran är att öka patientens del-

aktighet i sin vård och behandling. En metod för det är olika 

elektroniska tjänster. Under året har exempelvis ett pilotprojekt 

startats, där patienter kan läsa sina journaler via internet. Via 

ett säkert inloggningsförfarande får patienterna tillgång till 

 kvalitetssäkrade journaluppgifter, och kan vara bättre förbe-

redda och blir mer delaktiga i vården. 

Sedan tidigare har sjukhuset ett av landets mest kompletta 

journalsystem, Cambio Cosmic, med integrerad patientadmi-

nistration, röntgen- och laboratoriesvar, kvalitetsdata och 

nyckeltal. 

Investeringar

För att kunna ta emot fl er patienter, höja kvaliteten och leda 

utvecklingen inom robotassisterad urologisk och kolorektal 

kirurgi har kirurgkliniken på Capio S:t Göran i slutet av året 

investerat i en så kallad da Vinci-robot av senaste modell. 

Roboten togs i drift i januari 2014. Det fi nns sedan tidigare en 

omfattande verksamhet med robotassisterad kirurgi vid sjuk-

huset men med en egen robot kan antalet operationer utökas 

väsentligt. 

Utmaningar i sjukvården i Stockholms län

Befolkningstillväxten i Stockholms län är kraftig. Prognoser 

visar att länet kommer att ha 350 000 fl er invånare år 2020 än 

2013. Budgeten för sjukvården ökar inte i samma takt. I praktiken 

innebär det att kvaliteten i sjukvården behöver öka, vilket bidrar 

till bättre medicinska resultat och produktivitetsförbättringar 

som gör att kostnaden inte ökar i samma takt som sjukvårds-

behovet. 

Capio S:t Görans löpande förbättringsarbete utifrån Capio-

modellen och förhållningssätt inspirerat av Lean Healthcare 

bidrar till att öka kvalitet och effektivitet i sjukvården. Detta 

bekräftas till exempel genom rapporten ”Genomlysning av 

Stockholms fem stora akutmottagningar” från oktober 2013, 

där Capio S:t Görans modell för triage och bemanning fram-

står som betydligt mer effektiv och leder till kortare väntan på 

läkare, och därmed kortare total väntetid, än på övriga akut-

sjukhus i länet. 

Patientgrupper 

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

till antalet patienter. År 2013 tog sjukhuset emot cirka 80 000 

besök på akutmottagningen. 

Nyckeltal 2013 2012 2011

Produktion

Antal öppenvårdstillfällen 182 971 177 357 171 339

Antal slutenvårdstillfällen 30 017 28 995 28 322

Produktivitet

Medelvårdtid 3,2 3,3 3,4

Resurser

Antal medarbetare 1 389 1 372 1 200

i % av koncernen 12 14 13

Antal kliniker 8 7 7

Antal bäddar 305 307 302

Finansiella nyckeltal

Omsättning (MSEK) 1 616 1 675 1 606

i % av koncernen 13 16 16
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Fler patienter med ”svullet ben” 
klarar tidskraven

Patienter med misstänkt blodpropp i vadmuskelns djupa vener 

har haft en betydligt längre så kallad ”dörr-till-dörr”-tid (det 

vill säga tiden mellan ankomst och att få åka hem eller komma 

upp till vårdavdelning) på Capio S:t Görans akutmottagning 

än genomsnittet av övriga patienter. 

Före 2013 hade enbart 25–30 procent av dessa patienter en 

”dörr-till-dörr”-tid på under fyra timmar. Sjukhusets mål är att 

minst 80 procent av patienterna ska behandlas under denna 

gräns. 

I maj 2013 startades därför ett förbättringsarbete som inne-

bar ökad samverkan mellan akutmottagningen och sjukhusets 

fysiologiska klinik kring dessa patienter. Andelen patienter med 

blodpropp i benet som klarar sig under fyra timmars dörr-till-

dörr-tid har sedan försöken med det nya arbetssättet ökat till 

80–85 procent.

Kortast väntetid till läkare 
på Capio S:t Görans 
 akutmottagning

Capio S:t Görans akutmottagning har den kortaste väntetiden 

i Stockholm för att få träffa läkare på akuten, 42 minuter i 

genomsnitt. Mediantiden var 57 minuter för 54 registrerade 

akutmottagningar i hela landet. Det visar en kartläggning av 

väntetiderna på Sveriges akutmottagningar gjord av Social-

styrelsen under det första halvåret 2013. Den visar också att 

andelen patienter som vistas kortare tid än fyra  timmar totalt 

på akutmottagningen var näst högst i länet. Den genomsnitt-

liga totala vistelsetiden per patient vid Capio S:t Göran ligger 

dock något över genomsnittet i Stockholm enligt samma kart-

läggning. 

Den främsta förklaringen till den korta väntetiden på läkare 

vid Capio S:t Görans akutmottagning är ett arbetssätt enligt 

den ”högsta kompetensen främst ”som kallas ”team-triage”, 

vilket innebär att en erfaren specialistläkare och erfaren sjuk-

sköterska träffar patienten tidigt och gör en första bedömning. 

Detta är ett sätt att arbeta som har tagits fram av medarbe-

tarna själva och som fortfarande utvecklas. 

Blickfång 2013
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Sjukhuset får bra betyg av patienterna enligt årets patienten-

kät, som du kan läsa mer om på kommande sidor.

Capio S:t Görans primära serviceområde (upptagningsom-

råde) omfattar 430 000 invånare i Stockholm, vilket är fl er eller 

lika med folkmängden i 19 av Sveriges 21 län.

Fördelningen av patientgrupper som söker sig till Capio S:t 

Göran väntas förändras under kommande år. Enligt Stock-

holms läns landsting beräknas 15 procent av patienterna på 

länets samtliga akutsjukhus kunna tas om hand på ett bättre 

sätt av andra vårdgivare inom till exempel primärvård, på 

 mindre sjukhus och i en utbyggd geriatrik. På så sätt frigörs 

resurser för de patienter som verkligen behöver akutsjuk-

husens kompetens och förmåga, vilket innebär att andelen 

patienter med mer komplicerade sjukvårdsbehov kan väntas 

öka på Capio S:t Göran under kommande år. 

Beställare och ersättningssystem 

Verksamheten vid Capio S:t Görans sjukhus sker på uppdrag 

av Stockholms läns landsting, som också äger sjukhusbyggna-

derna via sitt fastighetsbolag Locum. 

Capio S:t Görans sjukhus ingår i Stockholms läns sjukvårds-

system på samma sätt som de landstingsägda sjukhusen, och 

har likartade vårdavtal och ersättningssystem, men med ett 

lägre pris. Ersättningen består dels av en rörlig del enligt syste-

met för Diagnosrelaterade grupper (DRG) utifrån producerad 

vård, dels av ersättningar för deltagande i till exempel miljö-, 

kvalitets- och FoUU-verksamhet (forskning, utveckling och 

utbildning). Dessa utgår som en procentandel av den totala 

avtalssumman och betalas ut i förhållande till hur stor andel av 

specifi ka mål/indikatorer som uppnås.  

Medarbetare 

2013 hade Capio S:t Göran 1 389 medarbetare, omräknat till 

heltidstjänster.

Den senaste medarbetarundersökningen visar överlag fort-

satt goda resultat och jämfört med genomsnittet för sjukhusen 

i Stockholms läns landsting är det högt. Resultaten från med-

arbetarundersökningen analyseras noggrant och följs upp med 

handlingsplaner för varje enhet.  

En god arbetsmiljö är en förutsättning för att den enskilde 

medarbetaren, arbetsgruppen och sjukhuset som helhet ska 

kunna åstadkomma förbättringar på lång sikt. Ett sätt att 

underlätta för individen och få en god bemanning är fl exibel 

schemaläggning, som gör det möjligt att påverka sina arbets-

pass. Detta sker genom sjukhusets poänglönesystem – S:t 

Göranmodellen – som ger medarbetaren möjlighet att påverka 

hur mycket, och när, han eller hon vill arbeta och tillsammans 

med sina kollegor ta ansvar för att svara mot patienternas 

behov. 

Forskning och utbildning

På Capio S:t Görans sjukhus fi nns både forskarkompetens 

och ett gott patientunderlag för framtida klinisk forskning. 

Capio S:t Göran är ett växande utbildningssjukhus.

Sedan fl era år tillbaka deltar Capio S:t Göran aktivt i grund- 

och specialistutbildningar för läkare, sjuksköterskor, under-

sköterskor, sjukgymnaster, arbetsterapeuter, dietister, biomedi-

cinska analytiker, medicinsk sekreterare och naprapater. Varje 

år får över 500 vårdstuderande klinisk utbildning och handled-

ning på sjukhuset. Sjukhuset har även utbildningstjänster för 

läkare; 36 AT-läkare och cirka 60 ST-läkare tjänstgör årligen. 

Röntgensjuksköterska Massi Farokhi på röntgenkliniken som 2013 integrerades i Capio S:t Görans verksamhet efter 

förvärv 2012. Detta ökar möjligheten att snabbt kunna ställa diagnos och ge patienter rätt behandling.  
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Kvalitetsarbete

Capio S:t Göran rapporterar till alla relevanta kvalitetsregister 

på nationell, regional och lokal nivå, för närvarande 37 register. 

Capio S:t Görans kvalitetsarbete fortsätter att ge goda 

resultat. Under 2013 förbättrades till exempel sjukhusets ”dörr-

till-dörr”-tid, det vill säga andelen akutpatienter som kan åka 

hem eller som får komma upp till vårdavdelning inom fyra tim-

mar, från 78 procent till 79 procent. Det är ett av de viktiga 

nyckeltal som Stockholms länds landsting mäter och jämför 

alla Stockholms sjukhus emot. Detta mäts och publiceras 

även på Capio S:t Görans intranät dagligen. 

En annan viktig kvalitetsindikator är att minska andelen 

patienter som får vårdrelaterade infektioner, ett område där 

Capio S:t Göran de senaste åren uppmärksammats för sina 

systematiska insatser och goda resultat.

Under 2013 infördes ett nytt styrkort för kvalitet på sjuk-

huset. På så sätt kan utvecklingen i ett stort antal kvalitets-

parametrar följas i relation till de mål och åtaganden som gjorts 

i upphandlingen av driften av sjukhuset. Via styrkortet följer 

sjukhuset även resultatet i SLL-gemensamma kvalitetsindikatorer, 

samt egna sjukhusspecifi ka mål.  

Under 2013 har även sjukhusets rutiner för bedömning 

enligt MEWS (Modifi ed Early Warning Score) utökats. Med 

hjälp av MEWS kan försämringar hos en patient uppfattas 

tidigare än annars och kommunikationen kring patientens till-

stånd standardiseras. Därför ska numera alla inneliggande 

patienter på Capio S:t Göran MEWS-skattas en gång per 

arbetspass. 

Under 2014 tar sjukhuset emot ett ökat antal studerande på 

läkarlinjen. 

Kvalitetssäkring

Patienten och dess väg genom vården – patientflödet – är 

utgångspunkten i Capio S:t Görans kvalitetsarbete. Ambitio-

nen är att öka den värdeskapande tiden i form av aktiviteter 

som påverkar patientens tillfrisknande på ett positivt sätt, 

och ta bort sådant som inte gör det, som till exempel väntan 

och  onödiga undersökningar. Detta arbete bedrivs utifrån 

ett antal principer och metoder som brukar kallas Lean 

Healthcare. 

Organisation

Sjukhusledningen sätter kvalitetsmål som följs upp och utvär-

deras kontinuerligt. Respektive verksamhetschef är ansvarig 

för resultat vad gäller kvalitet, ekonomi och medarbetare på sin 

klinik. På varje klinik fi nns dessutom en kvalitetscontroller som 

stödjer verksamheten i det lokala kvalitetsarbetet och som 

ingår i sjukhusets kvalitetsorganisation. 

I sjukhusets ledning fi nns även en central kvalitetsorganisa-

tion för att utveckla, analysera och förbättra kvaliteten i vården 

och stödja den kliniska verksamheten.  

På sjukhuset fi nns dessutom nio specialistgrupper med 

ansvar för att utveckla kunskapen inom ett specifi kt vårdom-

råde, till exempel traumavård och mobil intensivvårdsgrupp.

Under 2013 investerade kirurgkliniken på Capio S:t Görans sjukhus i en modern da Vinci-robot för urologisk och kolorektal kirurgi. 
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Årets kvalitetsinsatser bidrog till att Capio S:t Göran nådde 

en mycket hög måluppfyllelse i Stockholms läns landstings 

kvalitetsindikatorer även under 2013: 98 procent av möjlig 

 kvalitetsersättning. 

Patientundersökningar 

Den nationella patientenkäten, som genomförs en gång per 

år på uppdrag av Indikator, visar generellt att patienterna är 

mycket nöjda med vården, väl i linje med övriga SLL. I sjukhu-

sets verksamhetsplan för 2014 är insatser inom dimensionerna 

bemötande, delaktighet samt information till patient och när-

stående prioriterade. 

På fl era enheter kompletterar Capio S:t Göran även med 

livskvalitetsundersökning efter behandling, för till exempel 

patienter med smärttillstånd eller som genomgått en höftleds-

operation. Dessa resultat visar om patienten själv upplever att 

livskvaliteten inom olika områden har förbättrats efter ingreppet. 

Under 2013 har sjukhuset även infört så kallade ”Synpunkts-

kort” med vars hjälp patienter direkt kan lämna synpunkter på 

sin vård och förslag till förbättringar på den enhet de vårdats hos.

Britta Wallgren
Affärsområdeschef Capio S:t Göran Sjukhus

Fokus 2014

•  Fortsätta det ständiga förbättringsarbetet 

utifrån Lean Healthcare och Capio-

modellen i riktning mot de uppsatta 

målen enligt avtalet med Stockholms 

läns landsting och de handlingsplaner 

vi utformat.

•  Anpassa sjukhuset till Stockholms läns 

landstings Framtidsplan för hälso- och 

sjukvården – avseende både vården och 

lokalerna. 

Särskilda centrumbildningar 

På sjukhuset fi nns fl era centrumbildningar, inom till exempel 

obesitas-behandling, endoskopi, robotassisterad kirurgi och 

bröstcancer. Gemensamt för dessa är ett arbetssätt där fl era 

olika yrkesgrupper, från ibland olika specialiteter, samlas runt 

patienten, istället för att denne själv ska behöva navigera 

genom en snårig vårdkedja.   

Bröstcentrum på Capio S:t Göran är ett exempel på hur vår-

den organiseras utifrån patientens behov. Målet är att snabbt 

och med hög kvalitet diagnostisera och behandla patienter 

med bröstcancer vilket görs genom ett multiprofessionellt team 

bestående av kirurg, onkolog, psykiatriker, socionom samt 

specialistsjuksköterskor. Varje patient har en utsedd kontakt-

sjuksköterska som stödjer denne under hela processen. 

Landstinget har under 2013 beslutat att lokalisera ett av tre 

regionala bröstcancercentra till Capio S:t Görans sjukhus, vil-

ket innebär ett utökat ansvar för patienten under hela 

sjukdoms förloppet, fortsatt utveckling av kvalitet och arbets-

metoder,  liksom förbättrade möjligheter till klinisk forskning på 

enheten. Kompetens- och lokalmässiga förutsättningar för 

detta  utökade uppdrag planeras för närvarande.

”
Vårt nya avtal innebär ett förtroende som 

vi vill förvalta väl. Därför är det glädjande 

att se utvecklingen inom kvalitet, patient-

säkerhet och tillgänglighet. Det tar vi 

med oss i det fortsatta förbättrings-

arbetet.
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Capio S:t Görans kvalitetsläge våren 2014

Capio S:t Göran har 

goda kvalitetsresultat…

I form av högst måluppfyllelse för SLL- indikatorer...

...och lägst andel sjukhusrelaterade infektioner. 

Måluppfyllelse i Stockholms läns landstings (SLL) 

kvalitetsindikatorer 2013*

Förbättringsarbete ger högt kvalitetsbetyg...

Capio S:t Göran
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Bättre hygien – låg antal vårdrelaterade infektioner

Andel vårdrelaterade infektioner (VRI) (%)

Lägre andel sjukhusrelaterade infektioner än andra 
sjukhus i Stockholm och nationella genomsnittet 

VRI förvärvad under

vårdtillfället

VRI totalt
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...som går hand i hand med god 

tillgänglighet och produktivitet…

Capio S:t Göran uppfyller vårdgarantin till störst 

del av  samtliga akutsjukhus inom SLL...

...samtidigt som man har en hög tillgänglighet 

till akuten...

Capio S:t Göran

Källa: Stockholms läns landstings centrala väntetidsregister (CVR)
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För ytterligare kvalitetsdata se Capio S:t Görans webbplats www.capiostgoran.se
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...som ger nöjda patienter.   
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Källa: Institutet för kvalitetsindikatorer Indikator. Ingen nationell mätning 2013.

SLL

Patientupplevd kvalitet inom öppenvården, PUK, våren 2013

...genom kompetenta och nöjda medarbetare...

Capio S:t Göran har högst resultat i medarbetar - enkäten och 

lägst sjuktal bland Stockholmssjukhusen.

... och femte högst ranking av tjänstgöring för 

AT-läkare i Stockholm.

Kvalitet, utbildning, AT-läkare, 2013 (SYLF) 

(Sammanfattande betyg)

Capio S:t Göran

Källa: Sveriges Yngre Läkares Förenings AT-ranking
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Röntgensjuksköterska Ulrika Agardsson genomför en röntgenundersökning av en patient på Capio Movement i Halmstad som 

bedriver specialistvård inom ortopedi. Under 2013 tilldelades man även ett avtal för reumatologi i Region Halland. 

Viktiga händelser 2013

•  Capio Movement vann upphandling inom reumato-

logi i Region Halland. 

•  Capio Geriatrik Nacka startade driften utifrån upp-

handlingen som vanns 2012. 

•  Vårdval inom ett fl ertal specialiteter introducerades 

under året. 

•  Investeringar i moderna lokaler på Capio Ortopediska 

Huset. 

•  Capio Medocular öppnade en ny mottagning på 

Lidingö. 

Löpande satsningar på kvalitet banade väg för ytterligare 

förbättringar av specialistvården i Capio. Capio Movement 

tilldelades också ett nytt avtal för reumatologi i Region 

Halland. Under året genomfördes dessutom en omorgani-

sation för att samordna och renodla verksamheten. Åtgär-

den innebär att enheterna i Specialistvård Stockholm 

införlivats i Capio Specialistkliniker och sedan början av 

2014 bildar närsjukhusen i Göteborg, Simrishamn och 

Örebro ett eget affärsområde. 

Sjukvårdsenheter och behandlingsområden 

Capio Specialistkliniker driver tio specialistkliniker, varav fl era 

med enheter på fl ertalet orter, på uppdrag av landstingen i 

Stockholm, Uppsala, Örebro, Halland, Västra Götaland, Skåne 

och Västernorrland. Under året fattades beslut om att överföra 

Capio Anoreksi Senter, mottagningen för patienter med ätstör-

ningar i Norge, till Capios norska organisation. Capio Närsjukhus 

driver tre närsjukhus i Göteborg, Örebro och Simrishamn. 

Capio Närsjukhus

Capio Närsjukhus bildar sedan början av 2014 ett eget affärs-

område under ledning av Martin Engström. Capio driver tre 

närsjukhus i Sverige, Capio Lundby Närsjukhus i Göteborg, 

Capio Läkargruppen i Örebro och Capio  Simrishamns Sjukhus. 

Samtliga närsjukhus erbjuder ett brett utbud av specialistsjuk-

vård omfattande kirurgi och mottagningsverksamhet, med hög 

medicinsk kvalitet och personligt omhändertagande.

Capio Lundby Närsjukhus drivs sedan 2012 utifrån ett avtal 

med Västra Götalandsregionen, som sträcker sig över sex år, 

med möjlighet till tre års förlängning. Capio Läkargruppen i 

Capio Sverige/Capio Specialistkliniker

Specialistsjukvård
med hög kvalitet
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Örebro inledde i januari 2012 ett nytt avtal med Örebro läns 

landsting, som sträcker sig över fem år. På Capio Läkargruppen 

var patientnöjdheten högst i landet i den senaste nationella 

patientenkäten från 2012. Capio Simrishamns Sjukhus drivs 

sedan hösten 2012 av Capio, som en följd av förvärvet av 

Carema Sjukvård. Driften av sjukhuset förväntas att övergå 

till annan vårdgivare under hösten 2014. Övergången hänger 

samman med ett upphandlingsbeslut som föregick förvärvet 

av Carema Sjukvård. 

Capio Specialistkliniker

Specialistkliniker inom geriatrik, ASIH och palliativ vård

Capio Geriatrik Dalen vid Dalens sjukhus i Stockholm är Sveriges 

största geriatriska klinik och specialiserad på att behandla och 

rehabilitera äldre människor. Många av patienterna är sköra och 

har fl era sjukdomar och funktionsnedsättningar. Under 2013 har 

verksamheten genomfört omfattande förbättringsinsatser kopp-

lat till trycksår, vilket du kan läsa mer om på sid 14. 

Capio Geriatrik Nacka, Stockholm. Capio vann hösten 2012 

upphandlingen av driften av Nackageriatriken. Uppdraget 

omfattar basgeriatrisk vård för befolkningen i Nacka och 

Värmdö kommuner. Avtalet började gälla i maj 2013 och avser 

fyra år med möjlighet till förlängning i ytterligare tre år. Upp-

handlingen var en kvalitetsupphandling med ett fast pris, 

 vilket innebär att de vårdgivare som kunnat erbjuda den bästa 

kvaliteten i sina anbud har fått förtroendet att utföra vården 

de kommande åren.

Capio ASIH Dalen och Nacka samt Capio Palliativ vård 

Dalen och Nacka. Via Dalens sjukhus i Stockholm och Nacka 

Närsjukhus erbjuder Capio avancerad sjukvård i hemmet 

(ASIH) som ett alternativ till vård på sjukhus. För svårt sjuka 

patienter fi nns möjlighet till vård dygnet runt. På samma sjuk-

hus erbjuder Capio även specialiserad palliativ slutenvård, det 

vill säga lindrande vård till patienter med icke botbara symp-

tomgivande sjukdomar. Verksamheterna inom ASIH och palliativ 

slutenvård bedrivs inom ramen för vårdvalsauktorisation med 

Stockholms läns landsting sedan 2013. Samtliga Capios verk-

samheter vid Dalens sjukhus respektive Nacka närsjukhus 

ingår i samma organisatoriska huvudenheter och samarbetar 

klinikgemensamt i utvecklingsarbete vad gäller kvalitet, patient-

säkerhet och miljö. 

Specialistkliniker inom rehabilitering

Capio Rehab Dalen på Dalens sjukhus i Stockholm erbjuder 

sedan hösten 2012 primärvårdsrehabilitering och behandling av 

neuroteam. Verksamheterna omfattas av vårdvalsauktorisation 

inom Stockholms läns landsting. Neuroteamet behandlar stroke-

patienter samt patienter med andra neurologiska sjukdomar eller 

förvärvad hjärnskada som är i behov av rehabilitering efter utskriv-

ning från slutenvården. Båda verksamheterna erbjuder rehabili-

tering i patientens hemmiljö eller på öppenvårdsmottagning.

Capio Rehab Saltsjöbaden i Stockholm har mångårig 

 erfarenhet av rehabilitering och erbjuder rehabilitering inom 

ortopedi, kirurgi, thoraxkirurgi, onkologi och ett program för 

kvinnor med hjärtsjukdomar.

Specialistkliniker inom kirurgi

Capio har sju specialistkliniker som bedriver sjukvård inom 

en rad kirurgiska specialiteter som allmänkirurgi, gynekologi, 

ortopedi, ögonsjukvård samt överviktskirurgi. 

Capio Artro Clinic i Stockholm är en ortopedisk klinik speci-

aliserad på artroskopisk kirurgi, idrottsskador och rehabilite-

ring. Vid operationer används till största delen titthålsteknik, 

vilket förkortar operations- och rehabiliteringstiden samt för-

bättrar operationsresultatet. Kliniken erbjuder högspecialiserad 

vård och rehabilitering för komplexa knäskador, höftartroskopi 

samt brosk- och senkirurgi. På Capio Artro Clinic utförs fl est 

korsbandsoperationer i Sverige, cirka 700 per år. Här adminis-

treras också kvalitetsregistret Svenska Korsbandsregistret. 

Kliniken är utsedd till FIFA Medical Centre of Excellence av det 

internationella fotbollsförbundet. 

Capio Ortopediska Huset i Stockholm är specialiserade 

inom ortopedisk kirurgi, med fokus på höft- och knäproteski-

rurgi. Verksamheten omfattar både sluten- och öppenvårds-

verksamhet. Capio Ortopediska Huset har avtal med ett antal 

försäkringsbolag och det går också att söka vård som privat-

patient. 

Sedan januari 2014 bedrivs landstingsuppdraget för Capio 

Artro Clinic och Capio Ortopediska Huset inom ramen för 

vårdval.

Capio Gynekologi Kista, Stockholm, bedriver specialiserad 

gynekologisk vård inom ramen för vårdvalsauktorisation i 

Stockholms läns landsting. Kliniken är specialiserad på gyne-

kologiska undersökningar, utredningar och behandlingar. Här 

fi nns även abortmottagning för rådgivning samt medicinska 

och kirurgiska aborter.

Capio Öron Näsa Hals Globen i Stockholm erbjuder mottag-

ningsverksamhet och dagkirurgi inom öron-näsa-hals för både 

vuxna och barn. Verksamheten bedrivs inom ramen för Vårdval 

Stockholm och enheten riktar sig även till försäkringspatienter.

Capio Specialistcenter Drottninggatan (tidigare Capio 

Arenakliniken) i Stockholm erbjuder dagkirurgi inom allmän-

kirurgi, gynekologi och öron-näsa-hals. Mottagningen fi nns 

sedan 2013 i samma lokaler som Centrum för Titthålskirurgi 

(CFTK).

Capio Medocular är ett av Nordens största privata ögon-

sjukvårdsföretag, specialiserat på allmän ögonmedicin, grå-

starrkirurgi och behandling av optiska synfel som närsynthet, 

översynthet, astigmatism och ålderssynthet. Under 2013 

genomförde Capio Medocular cirka 13 000 gråstarroperationer 

vilket motsvarar cirka 13 procent av alla gråstarroperationer i 

landet. Mottagningarna ligger i Göteborg, Malmö, Lund, Stock-

holm och Uppsala, där avtal fi nns med respektive landsting, 

Nyckeltal3 2013 20121 2011

Produktion

Antal öppenvårdstillfällen 435 524 322 851 307 520

Antal slutenvårdstillfällen 12 046 7 611 5 853

Produktivitet

Medelvårdtid 6,6 7,1 8,1

Resurser

Antal medarbetare 1 233 806 705

i % av koncernen 10 8 7

Antal närsjukhus och 

 specialistkliniker2 13 11 8

Antal bäddar 329 185 190

Finansiella nyckeltal 

Omsättning (MSEK) 1 493 1 078 941

i % av koncernen 12 10 10

1 Exklusive förvärv av Carema Sjukvård.
2  Avser antal rapporterande huvudenheter i Capios operativa 

 organisation. Läs mer om denna på sidan 96. 
3  Capio Specialistvård Stockholm ingår sedan september 2013 i 

affärsområde Capio Specialistkliniker. Jämförelsetal har justerats 

för att visa relevant historik.



42 CAPIO ÅRSÖVERSIKT 2013

Affärsområde – Capio Sverige/Capio Specialistkliniker

Martin Engström
Affärsområdeschef  
Capio Närsjukhus

samt i Örebro. Därutöver bedrivs verksamhet på satellitkliniker 

i Sundsvall, Falun, Gävle och Västerås. För att möta en ökad 

efterfrågan på ögonsjukvård öppnade Capio Medocular under 

2013 en mottagning på Lidingö i anslutning till vårdcentralen 

Capio Stadshusdoktorn. Genom samlokaliseringen kan patien-

ter på vårdcentralen som får remiss till ögonsjukvård snabbt 

och enkelt få hjälp.  

Capio Movement i Halmstad erbjuder specialiserad, kvalifi -

cerad sjukvård och rehabilitering för patienter med besvär i 

leder, muskler och skelett genom vårdavtal med Region Hal-

land, Västra Götalandsregionen och Region Skåne. Under 

2013 fi ck Capio Movement förtroendet att börja bedriva reuma-

tologi i Region Halland. Uppdraget omfattar reumatologisk 

vård för befolkningen i Halland samt så kallade valfrihetspa-

tienter från andra län och regioner i Sverige. Avtalet som träder 

i kraft i juni 2014 är på fem år med möjlighet till förlängning i 

två år. Capio Movement kommer att erbjuda reumatologisk 

öppen-, dag- och slutenvård, samt rehabilitering och reuma-

ortopedi i lokaler i centrala Halmstad. En klinik i  Varberg med 

reumatologisk öppenvårdsverksamhet, inklusive rehabilitering, 

kommer också att öppnas. Capio etablerade tidigt en dialog 

med patientföreningar för att säkerställa en god övergång för 

berörda patienter.

Centrum för titthålskirurgi (CFTK) i Stockholm erbjuder 

bland annat överviktsoperationer med moderna behandlings-

metoder i centrala Stockholm samt vid en fi lial i Gjövik i Norge. 

CFTK var först i Sverige att införa Sleeve Gastrectomy, vilket 

har givit en unik erfarenhet. Mer än 1 700 operationer har 

utförts med denna metod. Verksamheten lägger stor vikt vid 

uppföljning genom ett treårigt supportprogram med kirurg och 

dietist.

Investeringar

Under 2013 har ett fl ertal investeringar genomförts för att 

skapa möjligheter till ökad kvalitet i sjukvården och därmed 

även ökad produktivitet. Capio Ortopediska Huset i Stockholm 

har under 2013 byggts ut för att kunna möta ett ökande behov 

och tillbyggnaden beräknas stå klar under våren 2014. Utbygg-

naden omfattar både operationssalarna och mottagningsen-

heten. Capio Medocular investerade i en helt ny mottagning på 

Lidingö sommaren 2013. Beslut har även fattats om att utöka 

verksamheten i Malmö för att möta vårdvalsintroduktionen för 

ögonmottagning. 

Utmaningar i specialistsjukvården

Framöver väntas behovet av närsjukhus och specialistkliniker 

öka. Det beror på att de stora sjukhusen får kapacitetsbrist i 

takt med att vårdbehovet ökar i samhället som helhet. För att 

hantera denna utmaning behöver specialistsjukvård som inte 

kräver universitetssjukhusets eller akutsjukhusets resurser 

 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 operation av gråstarr 

samt höft- och knäled, vilket bidrar till att underlätta denna 

 förfl yttning.

Capio Specialistkliniker erbjuder hög behandlingskvalitet inom 

respektive specialitet. Utöver att patienterna blir nöjda bidrar den 

höga kvaliteten till ökad produktivitet, vilket innebär mer vård för 

pengarna. Ett exempel på det är att medelvård tiden minskar. På 

Capio Movement har den utvecklats från cirka 4,5 dagar 2008 till 

2,6 dagar 2013 för alla operationer kopplade till höft- och knä-

proteser. Det har skett med bibehållen kvalitet och patientnöjdhet.

För att skapa ökad effektivitet i den elektiva, planerade, 

sjukvården krävs inte bara att patienterna hamnar på rätt vård-

nivå. Det krävs även ständiga förbättringar inom varje enskild 

organisation. I Capio Specialistkliniker skapar man det genom 

att förbättra både de operativa och organisatoriska förutsätt-

ningarna, med Capio-modellen. Till skillnad från mer generella 

team får Capio Specialistklinikers kirurger och övriga medarbe-

tare möjlighet att specialisera sig på ett antal specifi ka ingrepp 

vilket gör det möjligt att leverera högre kvalitet och produktivitet.

Patientgrupper 

Capio Specialistkliniker bedriver huvudsakligen planerad spe-

cialistvård på närsjukhus och specialistkliniker. Från och med 

inledningen av 2014, bildar de tre närsjukhusen ett eget affärs-

område, Capio Närsjukhus.  

Under 2013 uppgick antalet öppenvårdstillfällen till 435 524 

och antalet slutenvårdstillfällen till 12 046 i Capio Specialistkliniker.

De senaste årens kvalitetshöjande arbete utifrån Capio-

modellen bidrar till ökad patientnöjdhet. Ett exempel på det är 

Capio Läkargruppen Örebro, som fi ck högst betyg i Sverige, 

i den senaste nationella patientenkäten 2012. 

Beställare och ersättningssystem 

Cirka 70 procent inom Capio Specialistkliniker beställs och 

fi nansieras av landsting genom upphandlingar. Vårdval, som 

innebär att patienterna får möjlighet att välja sjukvårdsleveran-

tör som dock fortsatt ersätts av landstinget, ökar i omfattning 

och svarar för cirka 16 procent. Övrig sjukvård beställs och 

fi nansieras privat, främst via försäkringsbolag.  

Det ökade inslaget av vårdval är positivt för patienterna, som 

får ökade möjligheter att välja leverantörer som strävar efter att 

skapa hög kvalitet på lång sikt. Jämfört med upphandlingar, 

som är tidsbegränsade, skapar vårdval långsiktigt stabila förut-

sättningar för de aktörer som genomför kontinuerliga investe-

ringar och förbättringar i sin verksamhet. 

Medarbetare 

Antalet medarbetare, omräknat till heltidstjänster, uppgick under 

2013 till 1 233. Merparten av det personalrelaterade arbetet 

drivs lokalt på respektive enhet med utgångspunkt i Capio-

modellen och dess värderingar och övriga beståndsdelar. 
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”
2013 gjordes många förbättringar i samtliga 

enheter. Arbetet fortsätter under 2014 då 

vi bland annat fokuserar på systematisk 

 kvalitetsuppföljning. Därigenom skapar vi 

ständiga kvalitetshöjningar som leder 

till bättre vård. Ytterst innebär det 

att fl er patienter får bättre hjälp. 

Peter Holm
Affärsområdeschef Capio Specialistkliniker

Fokus 2014

•  Fortsatt kvalitetsutveckling. 

•  Strategiskt viktiga upphandlingar där 

 kvalitetsaspekten har stor betydelse. 

•  Etablera och utveckla verksamheter som 

är knutna till vårdval.  

•  Säkerställa väl fungerande vårdkedjor 

inom Capio. 

•  Utskiftning av patientvolymer från akut-

sjukvård till specialistvård. 

rande 20 register, deltar i nationella undersökningar relaterade 

till vårdskador samt genomför patientundersökningar. Nyckel-

tal följs upp och resultaten mäts månads-, kvartals- och årsvis. 

På Capio Artro Clinic administreras även kvalitetsregistret 

Svenska Korsbandsregistret. 

Stor vikt läggs vid att identifi era och rapportera avvikelser, 

för att därigenom kunna göra systematiska förbättringar. Ett 

exempel på detta är arbetet med trycksår på Capio Geriatrik 

Dalen under 2013, som du kan läsa mer om på sid 14. 

Specialisering för högre kvalitet

Ett ökat inslag av specialisering på varje nivå i vårdkedjan för 

med sig högre kvalitet och produktivitet. Personalen blir allt 

mer kunnig och har möjlighet att utveckla och upprätthålla en 

hög kompetens. Capio Specialistkliniker består av fl era olika 

specialistkliniker som är inriktade på ett mindre antal diagnoser 

och behandlingsformer, så kallade centres of excellence eller 

kompetenscentra. Exempel är som tidigare nämnts Capio 

Artro Clinic med specialistkompetens inom artroskopisk 

kirurgi, idrottskador och rehabilitering, CFTK med specialist-

kompetens inom fetmakirurgi och Capio Medocular med spe-

cialistkompetens inom kataraktkirurgi (gråstarr) och ögonkirurgi. 

Alla gråstarroperationer som genomförs av Capio Medocular 

rapporteras till det Svenska nationella Kataraktregistret. 97 

procent av alla operationer som genomförs i Sverige rapporte-

ras till detta register. För Capio Medocular innebär registret ett 

viktigt instrument för kontinuerliga kvalitetsförbättringar. 

IT

En del av arbetet med kvalitetssäkring innebär att öka tillgäng-

ligheten och säkerheten – exempelvis i form av investeringar i 

nya IT-system som omfattar journal- och remisshantering och 

som förenklar processen både för medarbetare och för patient 

samtidigt som det blir säkrare ur ett patientperspektiv. Under 

året har bland annat ett nytt journalsystem införts inom den 

geriatriska verksamheten. Även patientnöjdhetsundersökning 

via läsplattor och terminaler har införts på enheterna, för att 

snabbare och enklare få information om potentiella förbätt-

ringsområden.   

Det råder konkurrens om duktiga medarbetare, exempelvis 

när det gäller sjuksköterskor i Stockholm. Capio Specialistklini-

ker har dock klarat denna utmaning väl. Organisationen och 

dess enheter har ett gott rykte, och medarbetarna trivs.  

 Capio Specialistkliniker genomför årligen medarbetarunder-

sökningar på majoriteten av sina enheter. Resultaten analyse-

ras och följs upp lokalt i verksamheterna.   

Forskning och utbildning

Capio Specialistkliniker genomför löpande utbildningsinsatser 

för sina medarbetare, i linje med Capio-modellens strävan efter 

ständiga förbättringar. Styrningen av utbildningsinsatser är för-

delad till respektive klinik. 

Capio Specialistkliniker vill även ta ett ansvar och bidra till 

framtida forskning och utbildning av nästa generations läkare. 

Att bedriva forskning och utbildning av hög kvalitet är möjligt 

eftersom Capio Specialistskliniker har den kritiska massa av 

behandlingar och metoder som krävs. Redan idag bedrivs sys-

tematiska forskningsinsatser inom affärsområdet vid bland 

annat Capio Artro Clinic som har en framstående position inom 

forskning kring idrottsskador. Inom Capio Specialistkliniker 

utbildas också ST-läkare på Capio Geriatrik, Capio Artro Clinic 

och Capio Öron Näsa Hals Globen. 

Kvalitetssäkring

Capio Specialistkliniker är en decentraliserad organisation där 

ansvar för kvalitet ligger i linjen – hos medarbetare, enhetsche-

fer och verksamhetschefer – och beslut fattas så nära patien-

ten som möjligt. Alla medarbetare kan sägas ha två jobb – dels 

att ge vård, dels att förbättra kvalitet och arbetssätt. Medarbe-

tarna i verksamheten, som arbetar närmast patienterna, driver 

det kontinuerliga förbättringsarbetet. 

Inom vissa verksamheter och områden som exempelvis 

hygien, infektionsrisk, medicinering och smärtlindring har spe-

cialiserade team etablerats. Kvalitetskontrollen och uppföljning 

sker på tre nivåer; i frontlinjen på varje vårdenhet, till exempel 

en kirurgavdelning, på klinik- eller sjukhusnivå och slutligen på 

affärsområdesnivå. 

Kvalitetsregister

Capio Specialistkliniker har fungerande system för kvalitetsut-

veckling och -rapportering. Verksamheterna inom affärsområ-

det rapporterar till alla relevanta kvalitetsregister, för närva-
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Att behöva göra omoperationer, på grund av bristande 

kvalitet, innebär en påfrestning för patienten och omfat-

tande kostnader för sjukvården och samhället. Capio 

Ortopediska Huset i Stockholm minskade andelen omope-

rationer tack vare systematiskt förbättringsarbete. 2007 

låg kliniken i botten i landets kvalitetsregister när det 

 gäller knä- och höftprotesoperationer. Resultatet från 

de senaste mätningarna är i nivå med de bästa i landet.

Knä- och höftproblem drabbar många. Enbart i Sverige 

genomfördes 13 316 knäprotesoperationer under 2012, enligt 

den senaste årsrapporten från Svenska Knäprotesregistret. 

Det är en ökning med 4,4 procent jämfört med året innan. När 

det gäller höftprotesoperationer är utvecklingen likartad. Enligt 

siffror från Svenska Höftprotesregistret uppgick antalet höft-

protesoperationer till 15 978 under 2012. 

Kvalitetsregister för att driva utvecklingen

Att behöva genomgå en omoperation innebär en påfrestning 

för patienten. Dessutom leder det till omfattande kostnader för 

sjukvården och samhället – resurser som skulle kunna använ-

das på bättre sätt. Därför fi nns det ett gemensamt intresse för 

att föra nationell statistik över revisionsfall, som något förenklat 

innebär behandlingar som kräver omoperation eller rengöring 

på grund av infektion där bakterier sökt sig ned genom såret. 

På så sätt kan både bra och dåliga behandlingsmetoder identi-

fi eras, vilket är till nytta för sjukvårdens gemensamma förbätt-

ringsarbete. 

I Sverige fi nns drygt 70 kliniker som regelbundet utför knä-

protesoperationer och rapporterar in sin kvalitetsstatistik till 

Svenska Knäprotesregistret. Hit hör Ortopediska Huset i 

Stockholm, som är en del av Capio Specialistkliniker sedan 

förvärvet av Carema Sjukvård hösten 2012. Kliniken, som ran-

kas bland de ledande utförarna av ortopedisk kirurgi i Sverige, 

har under de senaste åren genomgått en avsevärd kvalitets-

förbättring kopplad till knä- och höftprotesoperationer. 

Hög andel omoperationer 2007 

2007 var klinikens resultat bland de sämsta i Sverige. Så hade 

det sett ut sedan 2002. Exempelvis behövde närmare åtta 

 procent av dem som fått en knäledsprotes inopererad 2007 

genomgå en revision före utgången av 2011. När det gäller 

höftprotesoperationer som genomfördes 2007 krävdes revision 

i upp emot sex procent av fallen. 

Ny ledning 2008 – genomförde analys 

2008 tillträdde Björn Waldebäck tjänsten som verksamhets-

chef på Ortopediska Huset. Dessutom rekryterades ett antal 

nya medarbetare till verksamheten. De såg direkt att något 

behövde göras. 

Blickfång 2013

– Vi drivs av att skapa så god kvalitet för patienterna som 

möjligt. Allt annat är oacceptabelt. Därför gjorde vi en nog-

grann kartläggning av problemen och orsakerna bakom. Där-

efter påbörjades ett systematiskt förbättringsarbete, säger 

Björn Waldebäck.  

Gick med i kvalitetsregister

Analysen pekade på ett antal centrala brister. En av dem var 

avsaknaden av transparens och öppenhet vad gäller register-

rapportering, vilket gjorde att resultaten inte kom upp till ytan 

tillräckligt ofta för att kunna utgöra ett väl fungerande jämfö-

relse- och styrningsverktyg. 

– Vi gick med i kvalitetsregistren mer eller mindre omgående. 

Att föra fram sina resultat och låta sig granskas har mycket 

stor betydelse. Intresset för att förbättra sig ökar avsevärt när 

du har något att jämföra med, säger Björn Waldebäck. 

 

Inrättade rutiner för nyckelområden

En annan brist var avsaknaden av nya rutiner kopplat till två 

centrala delar av behandlingen: förslutning och omläggning av 

operationssår. 

– När det gäller sårförslutning valde vi att lägga mer kostna-

der på bättre material som gör att vävnaden läker snabbare 

och möjligheten för bakterier att passera minskar. Det har givit 

mycket goda resultat, säger Björn Waldebäck. 

Nya rutiner fi ck trenden att vända 

Björn Waldebäck, specialist i ortopedi och idrottsmedicin samt 

verksamhetschef för Capio Ortopediska Huset. 
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Dessutom byttes de traditionella förbanden till moderna, 

som kan sitta kvar under läkeprocessen. 

– Tidigare byttes förbanden i parti och minut, vilket leder till 

ökad risk för att bakterier får fäste. Det undviker vi nu, säger 

Björn Waldebäck.  

Utöver dessa två avgörande faktorer lades dosförfarandet 

för antibiotika om och nya proteser började användas. 

Kraftigt förbättrade resultat

Resultatet lät inte vänta på sig. Andelen revisioner kopplat till 

knäprotesoperationer minskade drastiskt under 2008 och 

2009 för att under 2010 och 2011 hamna under en procent, 

 vilket är i nivå med resultatet för Capio Movement i Halmstad, 

som hört till de bästa i landet i fl era år när det gäller revisions-

frekvens. Även inom höftprotesoperationer har frekvensen 

minskat kraftigt från 2008 till 2010 och 2011. 

Syns inte i nationella register ännu

De goda resultaten framgår dock inte av statistiken i de natio-

nella registren ännu, eftersom de tar hänsyn till utfallet under 

de senaste tio åren, där kliniken hade en dyster trend fram till 

bytet av ledning och arbetssätt 2008.  

– Det är givetvis synd, då det ger en missvisande bild av 

kvaliteten hos oss nu. Men inom några år förväntar jag mig att 

vår kvalitetsförbättring ska synas även där. De siffror jag tagit 

del av internt för 2012 och 2013 visar att den positiva utveck-

lingen håller i sig, säger Björn Waldebäck.

%

År2007 2008 2009 2010 2011

Andel höftprotesoperationer 2007–2011 
som krävde revision1, 2
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1 Behandling som kräver omoperation eller rengöring på grund av infektion. 
2 Med uppföljning till och med maj 2013. 
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Capio Ortopediska Huset
1 Behandling som kräver omoperation eller rengöring på grund av infektion. 
2 Med uppföljning till och med 2011. 
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Capio Sverige/Capio Psykiatri

Patientens berättelse 
i centrum

Psykolog och verksamhetschef Peter Ankarberg på Capio Psykiatri i Östergötland i samtal med en patient på mottagningen i Norrköping. 

Viktiga händelser 2013

•  Sammanslagning av verksamheterna i Capio Psykiatri 

och de enheter som tidigare tillhörde Carema Sjuk-

vård som förvärvades i slutet av 2012. 

•  Fortsatt fokus på att säkerställa hög kvalitet utifrån 

ett patientperspektiv.

•  Insatser för att attrahera specialistläkare med 

 positivt resultat.  

• Capio TILMA vann upphandling i Region Halland. 

•  Besked om godkännande av öppnande av mottag-

ningar inom Vårdval Plus Halland.

Capio Psykiatri är en stor vårdgivare inom psykiatrisk vård 

i Sverige som arbetar på uppdrag av sex landsting och 

regioner. De senaste årens kvalitetsarbete fortsatte att ge 

goda resultat för patienterna under 2013. Det bidrog bland 

annat till att Capio Psykiatri vann en upphandling i Hallands 

län. Under året genomfördes även ett större integrations-

arbete, som följde av förvärvet av verksamheter från 

Carema Sjukvård, hösten 2012. 

Sjukvårdsenheter

Capio Psykiatri har 21 mottagningar i sex landsting och regio-

ner i Sverige. Mottagningarna omfattar specialistpsykiatriska 

öppenvårdsmottagningar och specialistmottagningar inom 

ätstörningsvård samt beroendevård för patienter som missbru-

kar alkohol, narkotika eller läkemedel. 

I slutet av 2012 genomförde Capio ett förvärv av Carema 

Sjukvård som innebar att Capio Psykiatris verksamhet utöka-

des med tretton psykiatriska öppenvårdsmottagningar. Dessa 

kompletterar befi ntliga mottagningar väl – inte minst geogra-

fi skt. Verksamheten på de förvärvade mottagningarna har inte-

grerats i Capio  Psykiatri under året. 

Vid sidan om de fasta mottagningarna erbjuds i vissa lands-

ting även mobil psykiatri, som besöker patienter i deras när-

miljö.

Under 2013 fi ck Capio Anorexi Center i Sollentuna nya fi na 

lokaler för slutenvården. Dessutom har mottagningen för 

öppenpsykiatrisk vård i Tyresö fått nyrenoverade lokaler. 
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Behandlingsområden

Capio Psykiatri erbjuder evidensbaserad psykiatrisk öppen-

vård, beroendevård och vård för ätstörningar. 

Specialistpsykiatrisk öppenvård bedrivs i Halland, Stock-

holm, Östergötland, Skåne, Västra Götaland och Kronobergs 

län på uppdrag av respektive landsting och region. I Stock-

holm och Västra Götaland erbjuds även mobil psykiatri. 

Capio Anorexi Center erbjuder vård för ätstörningar med 

fl era behandlingsalternativ för patienterna, såväl dygnet-runt-

behandling som dagbehandling och öppen mottagning. Verk-

samhet bedrivs i Varberg, Stockholm och Malmö. Från och 

med januari 2013 erbjuds patienter som avslutat behandling på 

kliniken i Varberg även eftervård.

Inom beroendevård bedriver Capio Maria i Stockholm frivil-

lig, specialiserad beroendevård för personer från 18 år. Vården 

kan sökas av alla inom Stockholms läns landsting. Sökande 

från andra landsting kan erbjudas vård genom särskild över-

enskommelse. På kliniken erbjuds både öppenvård och vård 

för patienter som har behov av inneliggande vård i form av mel-

lanvård, vilket är planerad heldygnsvård upp till 14 dagar via 

remiss, slutenvård (avgiftning) och akutvård. 

På Capio Maria fi nns specialistkompetens inom en rad 

behandlingsområden via specialiserade team. Ett av dessa är 

LARO-teamet för läkemedelsassisterad rehabilitering vid opiat-

beroende. Med femton års erfarenhet är Capio Maria en före-

gångare och en av landets ledande kliniker inom denna typ av 

behandling. 

Capio TILMA erbjuder öppenvård till människor som är 

beroende av läkemedel som är smärtstillande, lugnande eller 

sömngivande. TILMA har mottagningar i Varberg och Halm-

stad. Under 2013 vann Capio TILMA en upphandling i Hallands 

läns landsting, som innebär att verksamheten kommer att utö-

kas. Det nya avtalet gäller från 2014 till och med 2016 med 

möjlighet till två års förlängning. I Halmstad och Varberg fl yttar 

verksamheten till nya lokaler och i Kungsbacka öppnas en helt 

ny enhet under 2014.

Utmaningar inom svensk psykiatrisk vård

Behovet av psykiatrisk vård är stort och väntas fortsätta att 

växa under kommande år. Ett av många områden där behovet 

ökat markant är inom neuropsykiatriska diagnoser och 

behandlingar, exempelvis för ADHD. Dessutom ökar stressrela-

terade diagnoser, som ångest och utmattningsdepression. 

Samtidigt som efterfrågan på psykiatrisk vård ökar råder det 

brist på psykiatriker i Sverige. Bristen är ett nationellt problem 

för alla vårdgivare som delvis tvingas fylla läkarvakanser med 

hjälp av hyrläkare. Detta medför utmaningar i att upprätthålla 

kontinuitet så att patienter får träffa samma läkare, något som 

är särskilt viktigt inom psykiatrisk vård. Capio Psykiatri arbetar 

aktivt och systematiskt med frågan om kontinuitet. Ett sätt är 

att erbjuda läkare fl exibla anställningsvillkor. Capio Psykiatri har 

också inrättat en läkarakademi som ska stödja arbetet att tidigt 

knyta ST-läkare till organisationen. Verksamheterna har överlag 

ett gott rykte, vilket har bidragit till låg personalomsättning 

bland läkare. Fem specialistläkare rekryterades under 2013.

Capio Psykiatri bidrar med evidensbaserade behandlings-

former som svarar upp mot de ökade behoven av psykiatrisk 

vård, via högkvalitativ behandling, samtidigt som de är resurs-

effektiva. Detta illustreras bland annat av motiveringen bakom 

förlängningen av avtalet med landstinget i Östergötland till 

2015, som bland annat innehöll följande konstateranden: till-

gängligheten har ökat avsevärt liksom kostnadseffektiviteten 

och patientnöjdheten ökar snabbare än i riket i övrigt vilket har 

skett samtidigt som antalet läkarbesök har ökat markant.

Capio Psykiatri har specialistkompetenser inom fl era 

behandlingsområden. Hit hör bland annat vård för ätstörningar, 

där Capio Anorexi Center uppnått mycket goda resultat avse-

ende återfallsfrekvens. Det skapar ökad livskvalitet för den 

enskilda patienten, samtidigt som det innebär resursbespa-

ringar för sjukvården och samhället i stort. 

Lyckat samarbete 
med vårdgrannar

Under 2013 deltog Capio Maria i etableringen av en sprututby-

tesmottagning på Capio S:t Görans sjukhusområde i Stock-

holm tillsammans med Infektionskliniken vid Karolinska Univer-

sitetssjukhuset och landstingets Beroendecentrum Stockholm. 

Syftet med sprututbytet är att öka hälsan i gruppen som injice-

rar droger i Stockholms län. Dels genom att förhindra smitt-

spridning av hepatit och hiv, dels genom att etablera en vård-

kontakt och motivera till drogfrihet. På mottagningen fi nns 

sjuksköterskor med specialistkunskap i beroende- och infek-

tionssjukvård samt kurator. Martin Kåberg, medicinskt ansvarig 

läkare för enheten, är anställd av Capio Maria. Det är även två 

av de sjuksköterskor som har deltidstjänster på mottagningen. 

Verksamheten har varit mycket lyckosam. Totalt har mottag-

ningen hittills haft kontakt med 1 000 patienter.  

Blickfång 2013

Martin Kåberg, överläkare på Capio Maria och medicinskt ansvarig för 

 sprututbytesmottagningen i Stockholm, i samtal med en patient.
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Patientgrupper 

Capio Psykiatri vänder sig till patienter med psykisk ohälsa 

samt problematik kopplat till ätstörningar, beroende och all-

mänpsykiatriska diagnoser. Vården bedrivs som specialist-

vård och erbjuds både som öppenvård och slutenvård. Den 

bedrivna vården omfattar såväl akutvård som planerad (elektiv) 

vård.

Under 2013 uppgick antalet öppenvårdstillfällen till 273 577 

och antalet slutenvårdstillfällen till 6 085. 

För att åstadkomma en god och säker behandling för varje 

individ samarbetar Capio aktivt med andra vårdinstanser som 

bland annat primärvård och vid behov även med verksamheter 

såsom socialtjänst, frivilligorganisationer, polis och kriminalvård.

Årets patientenkät visar att Capio Psykiatris patienter över-

lag är nöjda. Bland de svarande utgörs över hälften av patien-

ter som har besökt Capio fl er än 20 gånger. Goda betyg ger 

patienterna på frågor om respekt- och hänsynsfullt bemö-

tande, om man vid förvärrade symptom skulle kontakta Capio 

Psykiatri igen eller rekommendera någon med samma symp-

tom att kontakta Capio samt uppfattningen om lokalerna, där 

betygen överstiger Capios interna målsättningar. Särskilt gläd-

jande är betyget inom bemötande, ett område som Capio Psy-

kiatri har arbetat aktivt med under 2013 och fortsätter med 

under 2014. Ytterligare förbättringsutrymme fi nns dock när det 

gäller god information och upplevelse av delaktighet. God 

information får därför ett särskilt fokus i verksamheterna under 

2014–2015. 

Beställare och ersättningssystem 

Sjukvården från Capio Psykiatri beställs och betalas av lands-

ting och regioner. Ersättningen består av en fast del och en 

rörlig del samt målrelaterade ersättningar och viten. Det fi nns 

volymtak för vårdvolymer i avtal som innebär att ersättning inte 

betalas ut när antalet vårdtillfällen överstigs. 

Det fi nns tecken på att valfriheten för patienterna kommer 

att öka i framtiden, genom vårdval. Landstinget i Stockholm 

kommer att införa vårdval för barn och ungdom med psykisk 

ohälsa under 2014. Under 2014 införs även vårdval för vuxen-

psykiatri i Halland och psykoterapi och specialiserad beroende-

vård i Skåne. I Halland startar Capio Psykiatri öppenvårdspsy-

kiatriska mottagningar i Kungsbacka och Varberg i april 2014. 

Uppdraget omfattar behandling av patienter med depression, 

bipolär sjukdom, ADHD och ADD. I Skåne omfattar vårdvalet 

psykoterapi och läkemedelsassisterad rehabilitering vid opiat-

beroende (LARO) och Capio kommer att erbjuda detta på 

sina mottagningar i Helsingborg och Landskrona från och 

med 1 maj 2014. 

Medarbetare 

Under 2013 hade Capio Psykiatri 424 medarbetare, omräknat 

till heltidstjänster. 

Ny metod för att utvärdera 
behandlingen

I januari 2014 började Capio Psykiatri i Östergötland att 

använda en metod för rutinmässig mätning av behandlings-

resultat som går under benämningen Clinical Outcomes in 

Routine Evaluation, CORE. Något förenklat bygger metoden på 

att patienten fyller i ett självskattningsformulär med 34 frågor, 

som är kopplade till mental hälsa. Det sker inför varje behand-

lingstillfälle. Resultatet adderas till tidigare mätningar och 

symptom och eventuella riskfaktorer och trendriktningar kan 

utläsas av behandlande läkare innan behandlingen startar. På 

så sätt kan behandlingen anpassas snabbare och mer effektivt 

än tidigare.  

CORE används med framgång av Capio Nightingale Hospital i 

London sedan tidigare, vilket har bidragit till att Capio  Psykiatri 

valt att gå samma väg. Om användandet av CORE fungerar väl 

i Östergötland kommer den att införas vid Capio Psykiatris 

övriga enheter i Sverige. 

Blickfång 2013

Nyckeltal 2013 20121 2011

Produktion

Antal öppenvårdstillfällen 273 577 125 073 115 583

Antal slutensvårdtillfällen 6 085 6 002 5 491

Produktivitet

Medelvårdtid 3,8 3,9 4,3

Resurser

Antal medarbetare 424 234 298

i % av koncernen 4 2 3

Antal psykiatrienheter2 5 3 2

Antal bäddar 78 82 90

Finansiella nyckeltal

Omsättning (MSEK) 540 293 285

i % av koncernen 4 3 3

1 Exklusive förvärv av Carema Sjukvård.
2  Avser antal rapporterande huvudenheter i Capios operativa 

 organisation. Läs mer om denna på sidan 96. 
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Som nämnts tidigare råder det brist på läkare inom svensk 

psykiatrisk vård. Att skapa en god arbetsmiljö och erbjuda attrak-

tiva utvecklingsmöjligheter för individen får därför en särskild 

betydelse. 

En stor del av det interna arbetet under året har fokuserats 

på integrationen av de mottagningar som följde med förvärvet 

av Carema Sjukvård 2012. Ett krävande arbete som fortlöper 

under 2014. Årets medarbetarundersökning visar fortsatt goda 

resultat bland annat vad gäller förtroende för närmaste chef 

och bemötande inom organisationen. Förbättringsområden har 

dock identifi erats inom stresshantering och hantering av 

utsatthet i arbetet, vilket bland annat omfattar hot eller våld 

från patienter och anhöriga. 

Forskning och utbildning

Kompetensutveckling är prioriterad inom Capio Psykiatri, inte 

minst mot bakgrund av utmaningarna vad gäller personalför-

sörjning. Därför får medarbetarna löpande utbildning inom 

kvalitet och patientsäkerhet och tillgång till kunskap om 

moderna evidensbaserade behandlingsmetoder, både via 

interna utbildningar och genom möjlighet att delta i medicinska 

konferenser. 

Under året genomfördes en utbildning i hur vi bemöter 

patienter, vilket är en av Capios fyra hörnstenar för god sjuk-

vårdskvalitet och av särskild betydelse inom psykiatrisk vård. 

Syftet var att öka organisationens och den enskilde medarbe-

tarens fokus på ständiga och systematiska förbättringar som 

gör att patienten känner sig tryggare och därmed kan bli mer 

delaktig i sin behandling. Under 2014 och med fortsättning 

2015 kommer Capio Psykiatri även att påbörja insatser inom 

god information, även detta en av hörnstenarna, i syfte att för-

bättra den patientupplevda kvaliteten.  

Dessutom sker löpande kunskapsöverföring mellan olika 

enheter. Ett exempel är det kompetensutbyte kopplat till Capio 

Psykiatris beroendevårdsuppdrag i Skåne som inleddes under 

året, och som fi ck stöd från Capio Maria i Stockholm. Det sker 

även ett utbyte mellan Capio Maria och Capio Närsjukvårds 

vårdcentraler i Skåne. 

Capio Psykiatri strävar långsiktigt efter att etablera specia-

listcenter som samlar kompetenser inom ett och samma 

område på en och samma enhet. Redan idag har Capio 

Psykiatri en stark position inom beroendevård och ätstör-

ningar, med framstående specialister inom respektive område. 

Ambitionen är att bidra till att fl er medarbetare ska utveckla 

kompetenser inom olika subspecialiteter. På så sätt kan Capio 

Psykiatri bidra till både forskning och bättre behandlingsformer 

på sikt. 

Kvalitetssäkring

Capio Psykiatri bedriver ett systematiskt förbättringsarbete för 

att skapa ökad klinisk och patientupplevd kvalitet. Årets inte-

grationsarbete mellan verksamheten som tidigare bedrevs i 

Carema Sjukvårds regi och verksamheten inom Capio Psykiatri 

har varit omfattande, med fokus på att säkerställa hög kvalitet. 

Capio Psykiatri har ett medicinskt kvalitetsråd som består av 

medicinska chefer och forskare. Syftet är att utbyta erfarenhe-

ter och ta fram förslag på kliniskt effektiva och evidensbase-

rade behandlingsmetoder. 

Organisation

Capio Psykiatris kvalitetsarbete följer ledningsstrukturen i 

affärsområdet men stödjs även av det medicinska kvalitets-

rådet, en kvalitetsansvarig och de medicinska cheferna. Under 

2013 inleddes dessutom ett arbete för att implementera ett 

Eric Axelsson, skötare på akuten på Capio Marias specialistklinik för beroendevård i Stockholm. 
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nytt dokument- och avvikelsehanteringssystem. Detta ska 

fungera som en förbättrad stöd- och strukturfunktion för både 

medicinskt och processinriktat kvalitetsarbete. Under våren 

2014 kommer detta vara i drift på samtliga verksamheter. 

En gemensam chefl äkare kommer under 2014 att tillsättas 

som tillsammans med kvalitetsansvariga och det medicinska 

kvalitetsrådet ska fortsätta arbetet med kvaliteten i affärs-

området.

Nationella kvalitetsregister

Capio Psykiatri rapporterar löpande in kvalitetsdata, i form av 

processmått, till landstingen men även till nationella kvalitetsre-

gister. Registren följer upp parametrar som symptom, behand-

ling och resultat. 

Capio deltar i följande nationella register: RIKSÄT (nationellt 

kvalitetsregister för ätstörning), Bipolär (nationellt kvalitetsregis-

ter för bipolär affektiv sjukdom), PsykosR (nationellt kvalitetsre-

gister för psykosvård), BUSA (nationellt register för behand-

lingsuppföljning av säkerställd ADHD och LARO (nationellt 

kvalitetsregister för läkemedelsassisterad rehabilitering av opi-

atberoende)). Dessutom genomförs interna mätningar som är 

knutna till hur behandlingen av respektive patient utvecklas. Ett 

sådant exempel är tillämpningen av analysverktyget Global 

Assessment of Functioning, GAF, som bidrar till att skapa en 

sammanfattande klinisk status. Under 2014 planerar Capio 

Psykiatri att börja tillämpa verktyget Clinical Outcomes in Rou-

tine Evaluation, CORE, som innebär att patienten själv ska 

svara på frågor under behandlingsprocessen. 

De två senaste åren har Capio Anorexi Center uppvisat 

mycket goda resultatet i det nationella kvalitetsregistret för 

ätstörning, RIKSÄT. Resultatet från 2013 visar att behandlingen 

medfört stora förbättringsresultat för både vuxna och ung-

domar. Ätstörningssymptomen, skattade på en skala mellan 

1 och 6 där 6 är mest allvarlig, har efter ett års behandling gått 

från 4,1 innan behandling till 2,7 för de vuxna patienterna och 

från 3,5 till 2,1 för ungdomar. 

Kvalitetscertifi eringar

Capio Psykiatri arbetar med kvalitetscertifi ering för att säker-

ställa att hög kvalitet upprätthålls genom hela organisationen. 

Capio Maria, Capio Tilma, Capio Psykiatri Stockholm, Capio 

Psykiatri Skåne och Capio Anorexi Center är certifi erade inom 

kvalitet enligt ISO 9001:2008 och inom miljö enligt ISO 

14001:2004.

Specialisering 

Vården inom Capio Psykiatri tillhandahålls inom tre huvudspe-

cialiteter: ätstörning, missbruksvård och allmänpsykiatri. De 

olika vårdspecialiteterna tillhandahålls dock på alla enheter vil-

ket ställer krav på att dela kunskap inom organisationen. Capio 

Psykiatri har startat ett fl ertal projekt för att öka kunskapsut-

bytet. Detta är även en av det medicinska kvalitetsrådets 

huvuduppgifter. 

Ett exempel på specialisering och kunskapsutbyte är ett 

projekt initierat av Capio Maria, den missbruksbehandlings-

enhet som har varit pionjär inom läkemedelsbaserad opiatbe-

roendebehandling (LARO) med buprenorfi n i Sverige. 15 års 

erfarenhet inom området har gett goda kunskaper, fakta och 

struktur som nu sprids i hela organisationen. I projektet erbju-

der Capio Maria sina metoder, personal och struktur till andra 

Capio-enheter där LARO-behandling ges. De mindre enhe-

terna får erfarenhet, kunskap och möjlighet att diskutera frågor 

och ämnen genom webbaserade och fysiska möten med 

läkare på Capio Maria. 

”
2013 präglades av integrationen som 

följde efter förvärvet av Carema Sjukvård. 

Fokus har riktats mot att säkerställa hög 

kvalitet, i linje med Capio-modellen. 

Det skapar en stabil plattform för 

2014 och vårt fortsatta arbete för 

att möta det ökande behovet av 

evidensbaserad psykiatrisk vård. 

Lotta Olmarken
Affärsområdeschef Capio Psykiatri

Fokus 2014

•   Fortsatt fokus på att förbättra kvaliteten 

med patentens berättelse i centrum för 

vår behandling.  

•  Skapa goda förutsättningar för verksam-

heterna kopplat till vårdvalen i Skåne och 

Halland. 

•  Utvecklas genom kunskapsutbyte och 

fortsatt specialisering för att möta den 

ökande och förändrade efterfrågan på 

psykiatrisk vård. 
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Capio Sverige/Capio Närsjukvård

Närmare patienterna 
med fl er vårdcentraler

Distriktsläkare Ajmer Singh träffar en patient. Capio Vårdcentral Farsta i Stockholm är en av de mottagningar 

som har integrerats i verksamheten under 2013, efter förvärvet av Carema Sjukvård. 

Viktiga händelser 2013

•  Integration av de 33 mottagningar som tillkom vid 

förvärvet av Carema Sjukvård. 

•  Antalet listade patienter uppgick vid årets slut till 

644 079 inklusive förvärvade enheter.

•  Exklusive förvärvade enheter ökade antalet listade 

patienter med 2,6 procent.

•  Antalet öppenvårdstillfällen ökade till över 2,3 miljoner.

•  Vann upphandling av urologi i Kristianstad, Region 

Skåne. 

•  Förvärvade en ny mottagning i Stockholm, och fl era 

mottagningar fi ck nya eller renoverade lokaler.

I slutet av 2012 förvärvades Carema Sjukvård av Capio vil-

ket medförde att Capio Närsjukvård i ett slag dubblerade 

antalet primärvårdsenheter och antalet listade patienter. 

Arbetet med att sammanfoga de båda organisationerna 

och skapa fortsatta förbättringar i verksamheten präglade 

hela 2013. Capio Närsjukvård har nu en tydlig organisation 

med starkt fokus på fortsatt utveckling av kvalitet och till-

gänglighet för sina patienter.

Sjukvårdsenheter

Capio Närsjukvård bedriver primärvård i tolv landsting och 

regioner i Sverige, på orter från Simrishamn i söder till Umeå i 

norr. Verksamheten bedrivs i huvudsak under namnen Capio 

Vårdcentral, Capio Citykliniken och Capio Hälsocentral. Under 

det gångna året har ett omfattande arbete lagts ner på att inte-

grera de 33 mottagningar som Capio Närsjukvård utökades 

med i samband med förvärvet av Carema Sjukvård i slutet av 

2012. 

Investeringar

Under 2013 har Capio Närsjukvård gjort investeringar i nya 

lokaler och renoveringar för fl era enheter. Exempelvis har 

Capio Citykliniken i Västra Hamnen i Malmö och Capio City-

kliniken Helsingborg Olympia fl yttat till nybyggda lokaler. Capio 

Citykliniken Ängelholm har fl yttat från sjukhusområdet till 

Nytorget där Capio har BVC och MVC samt driver familjecen-

tral tillsammans med andra vårdgivare och kommunen. På så 
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sätt koncentreras resurserna så att patienterna slipper fl ytta 

sig i onödan, tack vare ett heltäckande vårdutbud. Capio 

Göingekliniken i Hässleholm har renoverats samt utökats med 

en BVC. Även på två av mottagningarna i Stockholm har 

omfattande renoveringar gjorts. Dels i samband med att Capio 

Vårdcentral Östermalm (tidigare Narvavägen) fl yttade till nya 

lokaler och dels på Capio Vårdcental Ringen vars renovering 

beräknas stå klar våren 2014. 

 Därtill har mindre renoveringar genomförts på andra mot-

tagningar. 

Under året öppnade Capio en vårdcentral på Helsingborgs 

lasarett i ett pilotprojekt för att avlasta akutmottagningen och 

bidra till att patienterna får vård på rätt nivå, sett utifrån sina 

behov. Utöver Capio Närsjukvård deltog Helsingborgs lasarett 

och andra primärvårdsorganisationer i projektet, som förlängts 

tack vare det goda resultatet. Läs mer om detta ovan.

I december 2013 tog Capio över driften av Taptogatans 

Husläkare i Stockholm, som i och med förvärvet bytte namn till 

Capio Vårdcentral Taptogatan. På Taptogatan fi nns ett brett 

utbud med bland annat läkarmottagning, distriktssköterskor 

och laboratorium. Mottagningen är placerad nära Capio Vård-

central Östermalm, som har liknande patientstruktur – seniora 

patienter. Ambitionen under kommande år är att koncentrera 

läkare och övrig medicinsk personal med erfarenhet från 

vård för seniora patienter till Capio Vårdcentral Taptogatan 

och på så sätt säkerställa hög kvalitet ur ett patientperspektiv. 

Capio Vårdcentral Östermalm som under året fl yttade till nya 

moderna lokaler får ett bredare fokus.

I januari 2014 utökade Capio Närsjukvård sin närvaro i 

 Halland genom förvärv av Familjeläkarna Falkenberg med tre 

väletablerade vårdcentraler och en barnavårdscentral samt 

hjärtmottagningen Hjärthuset i Varberg. 

I mars 2014 öppnade Capio sin fjärde hälsocentral i Gävle, 

Capio Hälsocentral Wasahuset. 

Behandlingsområden

Capio Närsjukvård erbjuder kvalifi cerad vård inom allmänmedi-

cin och specialistsjukvård på uppdrag av tolv landsting och 

regioner. På vårdcentralerna fi nns ett brett utbud med bland 

annat allmänläkare, distriktssköterske-, vaccinations- och dia-

betesmottagning och astma- och KOL-mottagning samt kura-

torer och psykologer. 

Flera vårdcentraler erbjuder även ett brett utbud av specia-

listkompetenser, exempelvis sjukgymnastik, arbetsterapi och 

Bättre tillgänglighet för 
akutpatienter genom 
gemensam jour

Under 2013 öppnade Capio Närsjukvård en jourmottagning i 

samarbete med akutmottagningen vid Helsingborgs lasarett 

och andra primärvårdsmottagningar i Helsingborg. Det är ett 

pilotprojekt som syftar till att minska belastningen och kötiden 

på akutmottagningen. Den nya jourmottagningen placerades 

provisoriskt inne på akutmottagningen på Helsingborgs lasarett. 

Resultatet var positivt. Utöver att belastningen på akutmottag-

ningen minskade när jourmottagningen var öppen, var patien-

terna nöjda. 

En undersökning som genomfördes bland 91 patienter visar 

att 96 procent tyckte att helhetsintrycket var gott eller mycket 

gott. Många lyfte fram effektiviteten och servicen som en bety-

dande faktor till att intrycket blev så positivt. Flera patienter 

upplevde att de fi ck komma till läkare snabbare på jourmottag-

ningen än om de fått vänta på akutmottagningen. 

Det goda resultatet har bidragit till att projektet har utvidgats. 

I mars 2014 öppnas kvälls- och helgmottagningen under nam-

net Nya Jouren genom utökad samverkan mellan offentliga och 

privata vårdgivare i primärvård och specialiserad närsjukvård. 

Målet är framför allt att erbjuda bättre tillgänglighet, service och 

trygghet till patienter som söker vård under jourtid. På Nya 

Jouren kommer man därför att arbeta sida vid sida och bland 

annat ha ett gemensamt så kallat triage-team mellan primärvård 

och akutsjukvård. Jouren drivs som ett projekt och kommer 

löpande att utvärderas för att kunna anpassa verksamheten på 

bästa sätt. 

Blickfång 2013
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konsultation med kiropraktor. Förutom specialister i allmän-

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

dessutom andra specialistläkare knutna till verksamheten.

Capio Närsjukvård har även ett fl ertal barnmorskemottag-

ningar och i Skåne fi nns tre familjecentraler med mödravårds- 

och barnavårdscentral, vilka har ett samarbete med social-

tjänsten samt pedagogisk verksamhet i form av babycafé, 

öppen förskola och föräldragrupper. Ambitionen är att anpassa 

utbudet enligt lokala behov och samla all kompetens för hela 

familjen på ett ställe.

Utöver att behandla och bota patienternas sjukdomar när de 

väl uppkommit läggs stor vikt vid att arbeta förebyggande. 

Något som blir allt mer aktuellt i och med det ökade inslaget 

livsstilsrelaterade sjukdomar som följer av stress, kosthållning 

och olika former av beroenden – ett område där Capio När-

sjukvård samarbetade med Capio Maria i Stockholm under 

året. För patienter som befi nner sig i riskzonen erbjuder Capio 

Närsjukvård bland annat livsstils- och hälsosamtal. Ambitionen 

är att fördjupa samarbetet med Capio Psykiatri under 2014 för 

att öka patienternas tillgänglighet till högkvalitativ vård kopplad 

till psykisk hälsa. Särskilda insatser görs också för patienter 

som tenderar att söka vård ofta av olika skäl.

Under 2013 fi ck Capio Närsjukvård förtroendet att fortsätta 

driva urologisk mottagning i Kristianstad genom tilldelning av ett 

vårdkontrakt i en upphandling i Region Skåne. Avtalet löper till 

och med sommaren 2017 med möjlighet till förlängning i tre år. 

Utmaningar i primärsjukvården

Fördelarna med primärsjukvård är många. Att låta fl er patienter 

ta del av närsjukvården är bra ur ett samhällsekonomiskt per-

spektiv. För den enskilda patienten är det en fördel att få god 

sjukvårdskvalitet nära hemmet eller arbetsplatsen. Trots detta 

är det ofta långa köer på akutsjukhusens mottagningar, med 

dyrare sjukvård som följd och en vård som dessutom ligger 

längre bort från patienterna. 

En utmaning för primärsjukvården är därför att öka tillgäng-

ligheten för patienter som inte har behov av det stora sjuk-

huset. I mångt och mycket handlar detta om att skapa ökad 

 kunskap och ändrade beteenden. Årets pilotprojekt på akut-

mottagningen vid Helsingborgs lasarett är ett exempel på det.

Capio Närsjukvård tillämpar ett ständigt pågående förbätt-

ringsarbete utifrån Capio-modellen. Varje framsteg i verksam-

heten ska fångas upp och föras vidare till andra team och 

enheter. Det leder till att fl er patienter får tillgång till högkvalita-

tiv sjukvård nära hemmet och i samverkan med vårdgrannar. 

Därigenom avlastas de stora sjukhusen, så att de kan fokusera 

på de diagnoser som kräver andra resurser. 

 

Patientgrupper

Capio Närsjukvårds mottagningar är ofta den första instansen 

i vårdkedjan och erbjuder primärvård inom ett brett spektrum 

av allmänmedicin och specialistvård till stora patientgrupper. 

Vid utgången av 2013 uppgick antalet listade patienter till 

644 079. Under 2013 uppgick antalet öppenvårdstillfällen till 

2 330 407. Det innebär att Capio Närsjukvård i genomsnitt tar 

emot över 1 100 patienter per timme. 

Nyckeltal 2013 20121 2011

Produktion

Antal öppenvårdstillfällen 2 330 407 1 201 723 1 070 742

Antal listade patienter 644 079 326 795 289 121

Resurser

Antalet medarbetare 2 015 941 771

i % av koncernen 17 9 8

Antal vårdcentraler2 69 36 32

Finansiella nyckeltal 

Omsättning (MSEK) 2 481 1 183 995

i % av koncernen 20 11 10

1 Exklusive förvärv av Carema Sjukvård.
2  Avser antal rapporterande enheter i Capios operativa organisation. 

Läs mer om denna på sidan 96.

Samverkan mot 
psykosocial ohälsa

Sedan januari 2013 driver Capio Vårdcentral Farsta tillsammans 

med Farsta stadsdelsförvaltning i Stockholm stad projektet 

Famnen. Famnen är en öppen mottagning för barn, ungdomar 

och föräldrar som behöver stöd i vardagen eller i krissituationer. 

Projektet syftar till att stävja psykosocial ohälsa och vänder sig 

framförallt till barnfamiljer med särskild sårbarhet eller risk för 

psykisk ohälsa samt föräldrar som vill ha råd och stöd i sitt för-

äldraskap. På mottagningen fi nns möjlighet att träffa läkare och 

psykolog från Capio som samverkar med bland annat socio-

nom från Farsta stadsdel, MVC, BVC, skola, ungdomsmottag-

ning samt enheter för familje- och försörjningsstöd. Projektet 

har fallit väl ut och Famnen kommer från maj 2014 att ligga 

under ett tilläggsavtal till husläkarmottagningen för barn och 

ungdomar med psykisk ohälsa där samverkan med myndig-

heter och vårdgrannar kommer att fortsätta.

Blickfång 2013

Kurator Helal Chebaro arbetar deltid på mottagningen Famnen på Capio Vårdcentral Farsta som 

vänder sig till barn, ungdomar och föräldrar i behov av bland annat samtalsstöd. 
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Capio Närsjukvårds patientgrupper återfi nns i såväl socio-

ekonomiskt svaga som starka områden. Genom förvärvet av 

enheter från Carema Sjukvård har vår närvaro i socioekono-

miskt svaga områden, framförallt i södra Stockholm, förstärkts. 

Oavsett vilket område Capio Närsjukvård återfi nns i strävar 

mottagningarna efter att erbjuda samma höga kvalitet, effekti-

vitet och tillgänglighet. Hur man når dit behöver dock anpassas 

utifrån förutsättningarna på varje vårdenhet genom utbud, till-

gänglighet och kommunikation.

Beställare och ersättningssystem 

De senaste årens övergång från vårdavtal till vård- och häl-

soval, där patienterna själva väljer vilken vårdcentral som han 

eller hon vill tillhöra, har inneburit utmaningar i form av anpass-

ningar till många olika vårdvalsmodeller. Men det har också 

bidragit till tydligare förutsättningar på lång sikt eftersom det 

inte längre fi nns något tak för antalet patienter på varje enhet. 

Patienterna söker sig till de enheter som de uppfattar bäst kan 

möta deras behov, vilket gynnar kvalitetsutvecklingen mot 

bättre vård för patienterna. 

Ramarna för att bedriva verksamheten utifrån vårdvalet skil-

jer sig åt både per landsting och per vårdcentral. I Stockholm 

får enheterna ersättning i förhållande till antalet besök. I andra 

delar av landet får mottagningarna en fast ersättning per listad 

patient, så kallad kapitering.

Medarbetare 

Under 2013 hade Capio Närsjukvård 2 015 medarbetare, 

omräknat till heltidstjänster. 

En stor andel av det interna arbetet under året har fokuse-

rats på att integrera verksamheten som tillkom i och med för-

värvet av Carema Sjukvård i slutet av 2012. Stor vikt har lagts 

vid att i konkret handling visa hur Capio Närsjukvård tillämpar 

Capio-modellen i det dagliga arbetet i form av tydliga värde-

ringar, arbetssätt, ansvar och befogenheter till medarbetarna i 

frontlinjen.

Capio Närsjukvård strävar efter att skapa goda arbetsvillkor 

med hög trivsel och goda möjligheter till påverkan och personlig 

utveckling. Den senaste medarbetarundersökningen, från 

2013, visar överlag fortsatt goda resultat. Bland styrkorna åter-

fi nns högt förtroende för ledning, delaktighet och infl ytande i 

verksamheten samt bemötande gentemot patienter och kolle-

gor. Utvecklingsområden är att bli ännu bättre på att sprida 

goda exempel och ytterligare stärka attraktiviteten som arbets-

givare. 

Forskning och utbildning

Capio Närsjukvårds dagliga arbete för att skapa ökad kvalitet i 

sjukvården utifrån Capio-modellen stöttas av särskilda utbild-

ningsinsatser. Under 2013 fi ck de chefer som tillkom genom 

förvärvet av Carema Sjukvård genomgå en ledarskapsutbild-

ning, vilket övriga verksamhetschefer och regionchefer inom 

Capio Närsjukvård tidigare gjort. Detta är viktigt eftersom 

Capio Närsjukvård har en tydlig ledarskapskultur som bygger 

på självbestämmande och initiativförmåga – inte att vänta på 

order uppifrån högsta ledningen. På så sätt växer både indivi-

den och organisationen. Ytterst leder det till bättre vård.

Capio Närsjukvård uppmuntrar till kunskapsutbyte. Under 

2014 lanseras ett nytt intranät som underlättar denna process 

och som ska fungera som en verktygslåda för medarbetarna 

i det dagliga arbetet. 

IT-lösningar och tillgänglighet

Capios ambition är att samtliga patienter ska känna sig sedda 

och omhändertagna. Därför är tillgängligheten viktig. På 

många vårdcentraler kan patienterna boka tid via Internet i till-

lägg till bokning via telefon, där ambitionen är att alla ska få 

svar så snabbt som möjligt. Under 2013 införde Capio Närsjuk-

vård även möjligheten att boka tid via mobiltelefonen på fem 

mottagningar, tack vare en lättanvänd applikation. Detta kom-

mer att utökas under kommande år. 

Under 2014 öppnar Capio Närsjukvård seniormottagningar på några av sina vårdcentraler för att erbjuda äldre 

patienter en fast kontakt i vården, med hög kontinuitet och tillgänglighet. 
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”
Efter ett omfattande integrationsarbete 

av 33 vårdcentraler kan vi nu med full 

kraft fokusera på utvecklingen av Capio 

Närsjukvård. Vi erbjuder våra patienter 

ett brett vårdutbud och vi fortsätter 

att utveckla närsjukvårdens 

 viktiga roll i den svenska sjuk-

vården.

Susanne Wellander
Affärsområdeschef Capio Närsjukvård

Fokus 2014

•  Fortsätta att utveckla och erbjuda hög-

kvalitativ närsjukvård med fokus på till-

gänglighet, bemötande och god medicin. 

•  Öka tillgängligheten via telefon, internet 

och vid besök. 

•  Utveckla kvalitetsledningssystemet 

genom dokument- och avvikelsehante-

ring, ett nytt intranät samt nya journal-

system i Stockholm och Skåne. 

Under 2013 genomfördes två pilotprojekt för att skapa effekti-

vare dokument- och avvikelsehantering, med goda resultat. 

Under kommande år ska systemet införas på samtliga enheter. 

Kvalitetssäkring

Capio Närsjukvård verkar i tolv landsting som alla har olika 

vårdvalsmodeller. Ett fokus har varit att identifi era ett antal 

mätbara kvalitetsindikatorer som man över tid kan arbeta med 

och följa på alla vårdenheter inom Capio Närsjukvård. Genom 

det lokala arbetet med sina egna kvalitetsresultat skapas ett 

intresse och engagemang för förbättringsarbetet.

  

Organisation

Varje verksamhetschef inom Capio Närsjukvård har ett nära 

samarbete med sin lokala medicinskt ansvarige läkare. Till-

sammans har de ansvar för det dagliga arbetet på vårdcentra-

len. Capio Närsjukvårds organisation består av tre nivåer – 

vårdcentral, region och affärsområde. På alla tre nivåerna är 

medicin och kvalitet ett av tre ben som stödjer verksamheten. 

De övriga är ekonomi och drift. 

Nationella kvalitetsregister

Capio Närsjukvård rapporterar till aktuella och offentliga kvali-

tetsregister i alla landsting där verksamhet bedrivs samt på 

nationell nivå. Samtliga vårdenheter rapporterar till det Natio-

nella Diabetesregistret (NDR). Andra register som Capio När-

sjukvård rapporterar till är bland annat Luftvägsregistret, 

Svenska Demensregistret, Nationellt hjärtsviktsregister, Natio-

nellt register för fallprevention och Senior Alert – ett nationellt 

register om nutrition. 

Patientundersökningar 

SKL:s Nationella Patientenkät är en återkommande mätning av 

hur de svarande upplever bland annat tillgänglighet, informa-

tion, bemötande och helhetsintryck. För bedömningen Hel-

hetsintryck visar resultaten 2013 att fl er av Capio Närsjukvårds 

mottagningar ligger under än över rikssnittet. Däremot visar 

resultaten för samma bedömning – Helhetsintryck – en positiv 

trend där fl ertalet mottagningar ökar sitt värde i mätningen 

2013 jämfört med 2012. Under 2014 förstärker varje enhet i 

Capio Närsjukvård sitt förbättringsarbete. Stort fokus läggs på 

att öka tillgängligheten via telefon, internet och vid besök. 

Andra områden som förbättras är bemötande, information till 

patienter och delaktighet i behandling. Capio Närsjukvård inför 

också egna mätningar för att följa upp genomförda åtgärder 

och får därigenom ett heltäckande underlag för den patient-

upplevda kvaliteten vid samtliga mottagningar.

En patientsäkerhetsberättelse sammanställs varje år, i enlig-

het med patientsäkerhetslagen, och fi nns att ta del av på 

Capio Närsjukvårds webbplatser. Capio Närsjukvård är miljö-

certifi erat i enlighet med ISO 14001. Systemet för miljöled-

ningsfrågor utvidgas löpande. Dessutom har organisationen 

en särskild skyddskommitté.

Projekt för kvalitetsutveckling

I samband med att uppdaterade nationella riktlinjer för utred-

ning och behandling av patienter med förmaksfl immer presen-

terats startade tre primärvårdsenheter; Capio Husläkarmottag-

ning Serafen i Stockholm, Capio Citykliniken Västra Hamnen i 

Malmö och Capio Citykliniken i Broby ett projekt där man under 

2012 och 2013 i sina journalsystem identifi erade sina patienter 

med diagnosen förmaksfl immer, ospecifi cerad hjärt arytmi eller 

hjärtklappning. De identifi erade också patienter som behand-

lats med blodförtunnande läkemedel. På alla tre vårdcentra-

lerna identifi erade man såväl patienter som saknade adekvat 

behandling som patienter med, enligt de nya riktlinjerna, felaktig 

behandling. Dessa patienter har kontaktats och följts upp. 

I Skåne samverkar Capio Närsjukvård med fl era andra aktö-

rer och har på ett antal orter bildat familjecentraler. Här sam-

arbetar Capio mödravård och barnhälsovård med kommun, 

förskola och socialtjänst. På Capio Citykliniken Helsingborg 

Söder, där nästan alla föräldrar har utländsk bakgrund uppda-

gades att mammorna under tiden då de fi ck föräldrapeng inte 

hade rätt att fortsätta sin SFI-utbildning (svenska för invand-

rare). Familjecentralen startade då en utbildning i svenska för 

dessa kvinnor med nyfödda barn. I förlängningen ger delta-

gandet kvinnorna en bättre chans att integreras i det svenska 

samhället.
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Capio Norge

Nyetableringar stärker 
Volvats erbjudande

Sektionsledare Inger Louise Paulsen och ortoped Tom Henry Sundøen förbereder en 

operation på Volvat i Fredrikstad i Norge, beläget i det nyrenoverade hälsohuset. 

Viktiga händelser 2013

•  Etablering av Volvat Sentrum, en ny klinik i centrala 

Oslo.  

•  Samlokalisering av Volvat Fredrikstad, Capio 

Anoreksi Senter och det kommunala hälsohuset 

i Fredrikstad. 

•  Integration av verksamheten vid sjukhuset Ulriksdal 

i Bergen. 

•  Omsättningen kopplad till försäkringsbolag ökade 

med drygt 50 procent.

2013 var ett år med omfattande projekt i Capio Norge. 

Dels införlivades sjukhuset Ulriksdal i Bergen i organisa-

tionen, dels fl yttade Volvat i Fredrikstad och Capio Ano-

reksi Senter till Helsehuset, ett nytt modernt ”hälsohus” 

där kommunala och privata aktörer samsas. Dessutom 

öppnade Volvat en ny klinik mitt i centrala Oslo. Samman-

taget skapar det goda förutsättningar för kommande år.  

Sjukvårdsenheter 

Volvat grundades i Oslo 1985 och har idag medicinska centra 

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

Oslo är störst. 

I slutet av 2012 förvärvades Ulriksdal sjukhus i Bergen, det 

största privata sjukhuset på Vestlandet. Förvärvet har medfört 

utökad kapacitet och tillgång till moderna lokaler och gör det 

möjligt att utöka Volvats medicinska och kirurgiska vårdutbud 

för befolkningen på Vestlandet.

I gruppen ingår också Mensendieckklinikken, en sjukgym-

nastikklinik i Oslo, samt plastik- och kosmetikkliniken Bunaes i 

Sandvika. 

Volvats sjukhus i Fredrikstad har ett fl ertal år bakom sig av 

hög tillväxt, tack vare konsekvent kvalitetsarbete. Under hös-

ten 2013 genomfördes en samlokalisering med kommunens 

moderna närsjukhus i centrala Fredrikstad, för att på så sätt 

komplettera varandra ytterligare i den lokala sjukvården. De 

bildar tillsammans ett så kallat Helsehus. Även Capio Anoreksi 

Senter, som organisatoriskt ingår i Capio Norge sedan 2014, 

är lokaliserat i Fredrikstads Helsehus. Capio Anoreksi Senter 

erbjuder vård för alla typer av ätstörningar. I början av 2014 

öppnades Volvat Sentrum, en mottagning i centrala Oslo med 

ett brett utbud av behandlingsområden i dagvård. 
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Ortopedläkare Fidel H Sanchez informerar en patient om den nya 

behandlingsmetoden för karpaltunnelsyndrom som införts vid Volvat i Oslo.  

Investeringar

2013 genomfördes investeringar i lokaler och utrustning i sam-

band med etableringen av centrumkliniken i Oslo, fl ytten av 

enheterna till Helsehuset i Fredrikstad och övertagandet av 

sjukhuset i Bergen.  

Behandlingsområden

Volvat är en av Norges ledande privata sjukvårdsgrupper, med 

ett brett vårdutbud, som spänner från hälsofrämjande och 

förebyggande vård till behandling och rehabilitering. 

Volvat har blivit något av en föregångare i Norge inom före-

byggande vård, något som många företag vill kunna erbjuda 

sina medarbetare. Volvat erbjuder ett stort antal hälsokontrol-

ler, däribland tjocktarmsscreening, prickkontroll och hjärt- och 

kärlkontroll som går under namnet Hjertesjekken. Volvat var 

först i Norge med konceptet Hjertesjekken, baserat på avance-

rad ultraljudsundersökning av halspulsådern och hjärtat samt 

riskutvärdering. Det har blivit en stor framgång. 

Nya behandlingsmetoder införs och utvecklas löpande. 

Under senare år har Volvat bland annat infört ryggkirurgi, laser-

behandling av åderbråck och behandling av artros samt ska-

dor i muskler och senor med en ny metod. Den går under 

benämningen PRP och bygger på att patienten behandlas 

med sina egna blodplättar, som bidrar till effektiv läkning. 

Under 2013 infördes en ny behandlingsmetod för opera-

tion av hemorrojder som innebär att patienten kan återgå till 

arbete redan efter cirka en vecka istället för efter två veckor 

som tidigare, se ovan. 

Utmaningar i den norska sjukvården

Norsk offentligt fi nansierad sjukvård präglas av långa kötider. 

Den nya regeringen, som tillträdde 2013, strävar efter att 

minska kötiderna. Ett av initiativen är att införa vårdval, som 

innebär att patienterna själva kan välja vårdleverantör bland 

godkända sjukvårdsleverantörer som får ersättning ur den 

offentliga budgeten för sjukvård. Beroendevård och psykiatri 

har utsetts till pilotprojekt för vårdval. De träder i kraft 2015.

Ett annat initiativ är att öka ersättningen som baseras på 

klassifi ceringssystem med så kallade diagnosrelaterade grup-

per som bas från 40 till 50 procent för att därigenom skapa 

incitament till kvalitets- och produktivitetsförbättringar – något 

som leder till att kötiderna kan kortas. 

Den så kallade kvalitetsbaserade fi nansieringen (KBF) är ett 

annat initiativ för att uppmuntra till kvalitetsförbättringar som 

innebär att en andel, om än liten, av den offentliga budgeten 

för sjukvård kommer att delas ut till sjukvårdsleverantörer som 

uppnår uppsatta kvalitetskrav. Detta träder i kraft 2014.    

Volvat har tack vare den ökade produktivitet som följer av 

kvalitetssatsningarna maximalt två veckors väntetid till opera-

tion. Vid mer akuta tillstånd ska patienterna få tillgång till läkare 

omedelbart och till en specialist ska det inte vara längre vänte-

tid än sju dagar.

Ambitionen är att bidra i den gemensamma utmaningen 

att förkorta kötiderna. Därför förbereder sig Volvat för att 

möta behovet från statliga beställare av sjukvård och att bli 

Nyckeltal 2013 2012 2011

Produktion

Antal öppenvårdstillfällen 243 611 242 870 227 169

Antal operationer 7 941 5 874 5 899

Resurser

Antal medarbetare 305 267 259

i % av koncernen 3 3 3

Antal medicinska centra 

och specialistkliniker 9 7 7

Antal operationssalar 9 5 5

Finansiella nyckeltal

Omsättning (MSEK) 594 552 497

i % av koncernen 5 5 5

Blickfång 2013

Goda resultat och halverad sjukskrivning 
med nya behandlingsmetoder 

Den nya behandlingsmetoden för karpaltunnelsyndrom genom endoskopisk titthåls-

kirurgi som har införts på Volvat, har vid en uppföljning visat sig ge mycket goda 

resultat. I en uppföljande undersökning svarade 146 patienter som opererats med 

metoden under perioden 2008–2013 på frågor om symptom, nöjdhet och sjukskriv-

ningstid. Resultaten visar att 97 procent skulle ha valt samma operationsmetod om 

de hade behövt operera andra handen och ingen hade allvarliga komplikationer. 

Den genomsnittliga sjukskrivningstiden var knappt två veckor, 13,3 dagar, vilket ska 

jämföras med i genomsnitt fyra veckor vid traditionell operationsmetod. Endast 6 av 

146 patienter var inte symptomfria. Sammantaget var 96 procent mycket nöjda eller 

nöjda med behandlingen. 

2013 lanserades en helt ny metod för behandling av hemorrojder på Volvat i Oslo, 

som innebär halverad sjukskrivningstid, cirka en istället för två veckor jämfört med 

en äldre behandlingsmetod. Metoden kallad HAL-RAR är en skonsam och effektiv 

behandling där man stänger blodtillförseln till hemorrojderna med hjälp av ett ultra-

ljudsverktyg. Ingreppet är mindre smärtsamt för patienten och ger snabbare åter-

hämtning än traditionell kirurgi. 
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ett attraktivt alternativ i det kommande vårdvalet inom bero-

endesjukvård och psykiatri – två behandlingsområden som 

Volvat är verksamt inom. 

Capio Norge bidrar även genom att samverka med vård-

grannar. Ett exempel på det är Helsehuset i Fredrikstad där 

Volvats verksamhet samlokaliserats med offentlig sjukvård, för 

att komplettera varandra och därigenom uppnå ökad kvalitet 

och resurseffektivitet. Detta är ett koncept som kan komma att 

tillämpas på fl er platser i Norge. 

Patientgrupper

Capio Norge erbjuder sjukvård på nivån för lokalsjukhus och 

specialistkliniker. 

Under 2013 uppgick antalet öppenvårdstillfällen till 243 611 

och antalet operationer till 7 941. 

Satsningarna på nya behandlingsformer och kvalitet avspeg-

las i patienternas uppfattning av Volvat. Vid en undersökning 

gjord bland försäkringsbolagsanknutna patienter under 2013 

fi ck verksamheten det övergripande betyget 5,3 av totalt 6 och 

99,4 procent av patienterna vill vända sig till Capio Volvat igen.

Beställare och ersättningssystem 

Sjukvården inom Capio Norge beställs och fi nansieras fram-

förallt av försäkringsbolag, företag och privatpersoner.   

Volvats ersättning kommer delvis från ett medlemssystem. 

Både företag och privatpersoner kan bli medlemmar, vilket 

innebär att man prioriteras vid medicinskt behov och får rabatt 

på alla medicinska tjänster. Antalet privata medlemmar ökade 

med cirka 9 procent och uppgick vid utgången av 2013 till 

totalt 46 941. Därutöver hade Volvat 2 646 aktiva företagsmed-

lemskap som omfattar 12 883 personer.

Efterfrågan från försäkringsbolagen har ökat kraftigt under 

senare år, så även under 2013. Totalt ökade omsättningen 

kopplad till försäkringsbolag med drygt 50 procent under 

2013, tack vare sjukvård som håller hög kvalitet och där till-

gängligheten är god. Under inledningen av året blev Volvat 

också utvald som huvudleverantör till försäkringsbolaget 

 Storebrand Helseforsikring. 

Företagshälsovård är ett område som Capio Volvat har 

potential att utvecklas inom under kommande år. Det fi nns 

även möjlighet att erbjuda ökade volymer av offentligt fi nansie-

rad sjukvård framöver, som en följd av regeringens initiativ till 

vårdval och kvalitetsbaserad fi nansiering (se rubrik Utmaningar 

i den norska sjukvården).

Medarbetare 

2013 hade Capio Norge 305 medarbetare, omräknat till heltids-

tjänster, och drygt 60 konsulenter som arbetade i verksamheten. 

Capio Norge arbetar systematiskt för att attrahera och 

behålla duktiga medarbetare. Stor vikt läggs vid att skapa en 

trivsam och utvecklande arbetsmiljö. Trots att Volvat har ett 

mycket gott rykte påverkas vissa delar av verksamheten av att 

det råder konkurrens om duktig arbetskraft. 

Forskning och utbildning

Capio Norge genomför regelbundna insatser för att stärka kom-

petensen hos enskilda individer och grupper i organisationen.  

Dessutom bedrivs forskningsinsatser som får stort genom-

slag. Ett exempel på det är en studie med patienter som 

genomgick den förebyggande kontrollen Hjertesjekken. Enligt 

studien befann sig totalt 16,7 procent, eller 82 personer, i hög-

riskzonen medan 80,4 procent, eller 395 personer, löpte 

medel hög risk för att drabbas av hjärtinfarkt. Den pekar även 

på att fl er än en av fyra personer under 50 år visar tecken på 

åderförkalkning. Resultatet från Volvats kontroller i samband 

med Hjertesjekken har mynnat ut i en vetenskaplig rapport 

Sjukgymnast Paal A. Drummond leder ett gruppträningspass på den nya mottagningen Volvat Sentrum 

som öppnades i centrala Oslo i början av 2014. Stort vikt läggs vid hälsofrämjande vård. 
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Christian W Loennecken
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Fokus 2014

•  Fortsätta arbetet med ständiga kvalitets-

förbättringar, bland annat genom att 

identifi era relevanta kvalitetsindikatorer 

i varje verksamhet.

•  Påbörja ISO-certifi ering inom kvalitet 

och miljö för samtliga enheter i Volvat. 

•  Förberedelser för vårdval och den 

ökande efterfrågan från försäkrings-

bolagen.

 

”
2013 har varit ett händelserikt och 

utmanande år. Vi har lyckats fullfölja 

alla de projekt vi har planlagt, vilket 

förstärker Volvats erbjudande inom 

norsk sjukvård.

som presenterades vid EuroPrevent, en internationell kongress 

i kardiologi, i Rom våren 2013. 

Kvalitetssäkring

Capio Norge bedriver ett metodiskt och målinriktat arbete för 

att utveckla system och arbetsmetoder som leder till högre 

kvalitet. Insatserna för att skapa hög kvalitet har också gett 

goda resultat i de kvalitetsrevisioner som genomförts av den 

norska myndigheten för samhällsskydd och beredskap, DSB.

 

Organisation

Inom Capio Norge fi nns fl era viktiga roller i organisationen med 

ansvarar för kvalitet. På varje avdelning ansvarar verksamhets-

ledningen, kvalitetskoordinatorn och den medicinskt ansvarige 

personen för kvaliteten. Inom organisationen fi nns också en 

kvalitetschef, en hygienkoordinator samt en ansvarig för all 

radiologi, som alla har ett dedikerat kvalitetsansvar. Volvat har 

även ett antal kommittéer som Centrala Kvalitetskommittén, 

EHR-kommittén (Electronic Health Record), Radiologikommit-

tén samt de lokala kvalitetskommittéerna. 

Nationella hälsoregister

De obligatoriska nationella hälsoregistren används främst till att 

registrera hälsokontroller, forskning, förbättringar av sjukvårds-

ledning, administration och service. Idag rapporterar Capio 

Norge till sju register: NOIS (Norska övervakningssystemet för 

sjukhusinfektioner), MSIS (rapporteringssystemet för smitt-

samma sjukdomar), Tuberkulosregistret, SYSVAK (Nationella 

vaccinationsregistret), Cancerregistret, NPR (Norska patientre-

gistret) och Dödsorsakregistret. 

Valfria kvalitetsregister

Det fi nns 45 nationella medicinska kvalitetsregister i Norge, 

varav fl era är valfria, samt 17 centrala hälsoregister. Volvat rap-

porterar idag till cancerregistret (Kreftregisteret), ACL-registret 

(registret för korsbandsskador), registret för ledproteser samt 

Norsk kvalitetsregister for rygg kirurgi. 

Specialisering 

Ett exempel på specialisering inom Capio Norge är Hjerte-

sjekken, den nya screeningmetod för hjärt- och kärlkontroll 

som Volvat införde 2011, som nämnts tidigare i texten. Syftet 

är att genom ultraljud identifi era riskfaktorer hos symptomfria 

personer och i nästa steg kunna ge rätt medicinsk rådgivning. 

Kvalitetscertifi eringar

Den kirurgiska avdelningen på Volvat i Oslo är certifi erad inom 

kvalitetsstyrning i enlighet med ISO 9001:2008. 2013 genom-

fördes en intern revision kopplad till hygien på kirurgavdel-

ningen på Volvat i Oslo. Resultaten pekade på vissa brister, 

som åtgärdats under året. Med utgångspunkt i en nationell 

undersökning genomfördes även en mätning av patientsäker-

hetskulturen på samma avdelning. Under året fattades beslut 

om att certifi era samtliga Volvat-enheter inom kvalitet enligt 

ISO 9001:2008 och miljöstyrning enligt ISO 14001:2004. Arbetet 

kommer att pågå under 2014 och väntas leda till certifi ering 

under 2015.  

Volvat strävar efter att sprida information om kvalitetsarbetet 

internt. Ett initiativ som påbörjades 2013 är att synliggöra kvali-

tetsledningssystemet i verksamhetens intranät. Det är ett pro-

jekt som fortsätter under 2014.
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Capio Frankrike 

Goda resultat av 
 förbättringsarbetet

Under 2013 genomförde kirurg Benoit Gignoux med team världens första partiella kolektomi i dagkirurgi, 

en operation där delar av tjocktarmen avlägsnas, vid Capio Clinique de la Sauvegarde i Lyon. 

Viktiga händelser 2013

•  Medelvårdtiden minskade från 4,2 till 4,1 dagar. 

•  Antalet öppenvårdstillfällen ökade med 5 procent. 

•  Världens första partiella kolektomi (avlägsnande av 

del av tjocktarmen) som genomfördes i dagkirurgi.

•  Frankrikes första hysterektomi (avlägsnande av 

 livmoder) som genomfördes i dagkirurgi.

•  Samarbete med sjukvårdsleverantören Mutualité 

kring integration av sjukhus i Lyon. 

•  Byggstart för ett nytt sjukhus i Bayonne, i sydvästra 

Frankrike. 

Under 2013 såg Capio Frankrike fortsatt goda resultat av 

de senaste årens förbättringsarbete. Tack vare hög medi-

cinsk kompetens och behandlingsmetoder som leder till 

snabbare återhämtning fortsätter trenden mot kortare 

medelvårdtid. Genom Capios framgångsrika arbete med 

nya behandlingsmetoder nåddes ett genombrott inom dag-

kirurgi. Den utvecklingen stödjs också av att det franska 

hälsoministeriet justerat ersättningsnivåerna för att för-

stärka skiftet från slutenvård till öppenvård i Frankrike. 

Sjukvårdsenheter

Capio Frankrike består av 22 så kallade cliniques, sjukhus och 

specialistkliniker som drivs av privata vårdgivare i Frankrike. De 

sju akutsjukhusen, tolv lokalsjukhusen och tre specialistklini-

kerna är placerade i åtta av landets regioner, i sydvästra och 

östra Frankrike samt i Parisområdet.

Investeringar

Under 2013 har Capio Frankrike fortsatt att investera i sitt 

 fl eråriga utvecklingsprogram för sjukhusfastigheterna. Det 

omfattar både ny- och tillbyggnader av sjukhus och samman-

slagningar och renoveringar av befi ntliga fastigheter. Under 

sommaren 2013 inleddes exempelvis byggnationen av ett nytt 

sjukhus i Bayonne, i sydvästra Frankrike. Det nya sjukhuset, 

som kommer att rymma verksamheter från tre befi ntliga sjukhus 

i Bayonne, ska stå färdigt hösten 2015. Arkitekturen har utfor-

mats utifrån  perspektivet modern medicin med fokus på patient-

orienterad kvalitet. Det bidrar till effektivare patientfl öden från 

inskrivning och behandling till utskrivning. På så sätt får sjuk-
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Nyckeltal 2013 2012 2011

Produktion

Antal öppenvårdstillfällen 502 830 479 535 417 538

Antal slutenvårdstillfällen 142 442 148 347 143 592

Produktivitet

Medelvårdtid1 4,1 4,2 4,3

Öppenvårdspatient/plats 1,7 1,7 1,7

Resurser

Antal medarbetare 5 268 5 318 5 103

i % av koncernen 44 52 54

Antal sjukhus och kliniker 22 25 27

Antal bäddar 2 781 2 943 3 118

Finansiella nyckeltal

Omsättning (MSEK) 4 552 4 515 4 421

i % av koncernen 37 43 45

1 Exklusive psykiatri och rehabilitering.

huset ett bättre resursutnyttjande samtidigt som behandlings-

former, vilka premierar en snabbare återhämtning, kan erbju-

das i högre utsträckning. Detta stödjer i sin tur skiftet från 

slutenvård till öppenvård.  

Sjukhuset blir det första i Capio Frankrike som uppfyller 

 kraven för Haute Qualité Environnementale, HQE, en nationell 

standard för miljömässigt hållbara byggnader.  

I samband med utvecklingsprogrammet genomför Capio 

samordning av närliggande verksamheter och resurser där det 

är möjligt. Integreringen av Capios sjukhus i Besançon och i 

Orange är två exempel på konsolidering av verksamheten i 

syfte att erbjuda patienterna högkvalitativ vård med god effek-

tivitet. 

Capio Frankrike är också öppet för samverkan med andra 

aktörer i vårdkedjan. Ett exempel på det är samarbetet i Lyon 

mellan Capio Frankrike och det icke vinstdrivande försäkrings-

bolaget Mutualité som även bedriver sjukvård. Projektet inne-

bär att Capio Clinique du Tonkin och Capio Centre Bayard och 

fyra sjukhus som ägs av Mutualité samlokaliseras. Deras verk-

samheter integreras för att utnyttja respektive organisations 

styrkor, behandlingskompetenser och resurser på bästa sätt. 

Initiativet, som väntas leda till ökad kvalitet och därmed även 

högre effektivitet i sjukvården sett till kostnaderna, har fått stöd 

av den regionala hälsovårdsmyndigheten och kommunen. 

 Planen är att byggnaderna ska stå färdiga mot slutet av 2017.

Capio Frankrikes bedömning är att fl er samarbeten av 

denna karaktär kommer att ske framöver, mellan verksamheter 

som kompletterar varandra väl – både horisontellt och vertikalt 

i vårdkedjan och mellan olika aktörer i vårdprocessen sett 

 utifrån ett patientperspektiv. 

Behandlingsområden

Genom sin storlek och breda expertis erbjuder Capio Frankrike 

samtliga medicinska behandlingsformer som är godkända i 

landet. Majoriteten av sjukhusen är inriktade på komplexa 

kirurgiska behandlingar såsom kirurgi inom ortopedi, urologi 

och gynekologi, men även lung-, hjärt- neuro- och fetmakirurgi. 

Vid specialistklinikerna erbjuds framförallt dialys, psykiatri och 

rehabilitering inklusive hjärtrehabilitering.

De senaste årens fokus på snabbare återhämtning hos 

patienterna påverkar fl ödet från det att patienten får sin diag-

nos till det att rehabiliteringen avslutas och patienten återvän-

der hem. Under 2012 och 2013 genomfördes ett antal opera-

tioner som visar att Capio Frankrike ligger i framkant inom 

avancerad kirurgi och behandlingsmetoder som leder till högre 

sjukvårdskvalitet och därigenom en snabbare återhämtning.

2012 blev Capio Frankrike först i landet med att genomföra 

knäleds- och höftledsoperationer som dagkirurgi vid Capio Cli-

nique Sainte Odile i Haguenau utanför Strasbourg respektive 

Capio Clinique Paulmy i Bayonne. Dessa behandlingsmetoder 

har spridits till fl er enheter under 2013. Under 2013 blev Capio 

Frankrike först i världen med att genomföra partiell kolektomi i 

dag kirurgi. Kolektomi innebär ett kirurgiskt avlägsnande av 

hela eller delar av tjocktarmen, i regel på grund av infl amma-

tion eller tumör. 

Inom rehabilitering har Capio Frankrike utvecklat ett fl ertal 

innovativa behandlingsmetoder för att påskynda återhämt-

ningen och förbättra smärtlindringen, exempelvis för patienter 

med ryggproblem och betydande övervikt.  

Utmaningar i sjukvården i Frankrike

I likhet med övriga Europa ställs allt högre krav på den fran-

ska sjukvården att tillgodose ökade behov från fl er patienter. 

Ansträngda statsfi nanser innebär begränsade möjligheter att 

öka det offentligas utgifter för sjukvård. Faktum är att Frankrike 

redan idag hör till de länder i Europa som har högst sjuk-

vårdskostnad mätt i andel av landets BNP. 

Teamarbete bakom världsunik operation 

I mars 2013 genomfördes den första partiella kolektomin i 

världen i dagkirurgi på Capio Clinique de la Sauvegarde i Lyon, 

då en 66-årig manlig patient fi ck delar av tjocktarmen bort-

opererad. Behandlingen genomfördes med mycket goda resul-

tat. Redan tre timmar efter operationen kunde patienten äta och 

efter fem timmar kunde han gå. Patienten kom till sjukhuset på 

morgonen och kunde åka hem tolv timmar senare samma dag 

och snabbt återuppta dagliga aktiviteter utan smärta eller sömn-

störningar. Vanligtvis tvingas patienten stanna på sjukhus i fl era 

dagar efter en kolektomi, med bland annat risk för infektion. 

Bakom den lyckade behandlingen står ett team av läkare, 

sjuksköterska och dietist. Det multidisciplinära och patientcen-

trerade samarbetet dem emellan är en starkt bidragande orsak 

till det goda resultatet. 

Insatsen är ett led i Capio Frankrikes arbete med kvalitet med 

Capio-modellens hörnstenar som leder till snabbare återhämt-

ning. Operationen har fått stor uppmärksamhet i media. Under 

2013 genomförde Capio Frankrike även landets första hyste-

rektomi, som innebär borttagande av livmoder, i dagkirurgi. 

Blickfång 2013
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I november 2013 arrangerade Capio ett medicinskt semi-

narium i Nice med fokus på behandlingsmetoder för snabb 

återhämtning efter höft- och knäprotesoperationer. Kirur-

ger, anestesiologer, sjuksköterskor och verksamhetschefer, 

totalt 85 deltagare från Frankrike, Tyskland, Norge och 

Sverige deltog för att utbyta erfarenheter och stimulera 

utvecklingen mot best practice.  

Via videolänk i realtid kunde deltagarna följa hur kirurg 

Jérome Villeminot och hans team opererade en patient med 

total knäprotes som dagkirurgi vid Capio Clinique Sainte Odile 

i Haguenau. Operationen påbörjades på morgonen och under 

eftermiddagen kunde patienten lämna sjukhuset gående, med 

sitt nya knä, utan smärta eller obehag. Patientens kirurg, som 

under tiden hunnit ta sig till mötet i Nice, kunde önska patien-

ten lycka till via direktlänken från möteslokalen.

I sanning en logistisk triumf men i ännu högre grad en 

medicinsk framgång. Idag har teamet vid Capio Clinique 

Sainte Odile gjort ett tjugotal liknande operationer i dag-

kirurgi. Det som gjort detta möjligt är att man använder sig av 

alla delar av Rapid Recovery After Surgery-konceptet. Det 

handlar mindre om förändringar i kirurgisk teknik och mer om 

grundliga patientförberedelser genom god information och 

förenkling av vården. Onödiga processer som hämmar mobi-

liseringen undviks. Patienten smärtlindras effektivt genom 

lokalbedövning som sprutas i leden innan såret sluts.

Blickfång 2013

Deltagare på det internationella medicinska seminariet kunde via videolänk i realtid följa kirurg  

Jérôme Villeminot med team utföra en knäprotesoperation i dagkirurgi på Capio Clinique Sainte Odile. 

Vid mötet redogjorde även kirurg Gregory Biette från Capio 

Clinique Paulmy i Bayonne för sina erfarenheter från sex 

patienter som fått ny höftled genom ett dagkirurgiskt ingrepp. 

Per Gustafsson, överläkare i anestesi från ortopedkliniken 

Capio Movement i Halmstad beskrev vikten av att skapa en 

god arbetskultur samt goda rutiner och trygghet för patienten. 

Uldis Kesteris, inbjuden från universitetssjukhuset i Lund, 

berättade om sina erfarenheter från så kallad fast track surgery 

och om vad man kan lära från nationella kvalitetsregister som 

de svenska höft- och knäregistren. Kunskaperna från dessa 

register kan inte fås på annat sätt och är ovärderliga. Tyvärr 

fi nns denna typ av kvalitetsregister bara i ett fåtal länder utan-

för Skandinavien. 

Att det är möjligt att göra så här omfattande ortopedisk 

kirurgi som dagkirurgi har rönt stor uppmärksamhet i Frank-

rike. DRG-systemet i Frankrike har tidigare krävt minst fyra 

dagars medelvårdtid för den här typen av patienter för att full 

ersättning ska utgå och medelvårdtiden ligger normalt omkring 

7–9 dagar, ofta följd av slutenvårdsrehabilitering. Capio Frank-

rike har medvetet avstått från full ersättning för att visa på hur 

vård av hög kvalitet kan göra dagkirurgi möjlig. Utöver höft- 

och knäproteser har Capio i Frankrike även genomfört bland 

annat tjocktarmsoperationer (kolektomi) och livmoderoperatio-

ner (hysterektomi) som dag kirurgiska ingrepp. En mycket viktig 

faktor till att denna utveckling kommit till stånd är ett antal stu-

diebesök i båda riktningar mellan Capio i Frankrike och Capio 

S:t Görans sjukhus under de senaste åren.

Internationellt kunskapsutbyte inom modern medicin
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Ersättningsnivåerna har under en längre tid varit oföränd-

rade, och i vissa fall minskat, vilket innebär ekonomiska utma-

ningar för många privata sjukhus. Detta medför att förbätt-

ringar inom kvalitet och produktivitet är nödvändiga, liksom 

ersättningssystem som premierar effektivare behandlingsfor-

mer. Det fi nns stor utvecklingspotential inom fransk sjukvård, 

som av tradition har präglats av långa vårdtider samtidigt som 

det fi nns en överkapacitet av sjukhussängar. 

Den relativt sett låga produktiviteten beror delvis på det 

 tidigare ersättningssystemet, där vårdgivarna fi ck ersättning 

baserad på antalet dagar som patienten tillbringade på sjuk-

hus, istället för det diagnosrelaterade ersättningssystem (DRG), 

som infördes 2005. Även efter införandet av DRG-systemet har 

myndigheterna ersatt vårdgivare enligt en tariff baserad på 

 förväntad vårdtid för en viss behandling. Fram till 2013 har 

vårdgivare som lyckats behandla patienter snabbare än för-

väntat riskerat en lägre ersättning om medelvårdtiden hamnar 

under en viss basnivå, så kallad ”borne basse” i Frankrike. I 

Frankrike fi nns även en brist på nationella kvalitetsregister som 

underlättar jämförelser och identifi kation av väl fungerande 

behandlingsmetoder. 

Capio Frankrike arbetar målinriktat för att skapa modern 

medicin, det vill säga bättre behandlingsmetoder och högre 

kvalitet i sjukvården, och därmed snabbare återhämtning hos 

patienterna. Insatserna har bidragit till att medelvårdtiden, 

antalet dagar då patienterna behöver ligga på sjukhus, minskat 

från 4,6 dagar 2009 till 4,1 dagar 2013. Utöver de positiva 

effekter detta innebär för patienterna bidrar förbättringarna 

även till att sjukhusets resurser används effektivare. Det leder 

till att fl er patienter kan få hjälp trots de ekonomiska åtstram-

ningarna från statligt håll.

Patientens vårdprocess kan delas in i tre faser: diagnos och 

inskrivning, medicinsk behandling och rehabilitering. Capios fyra 

hörnsternar för god kvalitet i sjukvården har stor betydelse i 

varje fas. Det fi nns dock fortfarande förbättringsmöjligheter på 

vissa områden. Bland annat inom vänligt bemötande och god 

information, vilket kan sammanfattas som service med patienten 

i centrum – något som visat sig ha positiva effekter på sjukvår-

dens kvalitet.  

Patientgrupper

2013 tog Capio Frankrike emot över 645 000 patientbesök i 

öppen- och slutenvård. Antalet öppenvårdstillfällen ökade 

med 5 procent, vilket bidrog till att antalet slutenvårdstillfällen 

minskade med 4 procent. 

Capio Frankrikes sjukhus deltar i nationella patientundersök-

ningar av tredje part och genomför löpande egna patientun-

dersökningar i syfte att kartlägga på vilka områden särskilda 

förbättringsinsatser bör genomföras.

Årets patientundersökning, som den franska hälsovårds-

myndigheten står bakom, vittnar om en positiv utveckling på 

samtliga enheter. Totalt 79,8 procent av de slutenvårdspatien-

ter som deltog i undersökningen anser att sjukvården var 

utmärkt eller mycket bra. Tillgänglighet och god information är 

exempel på områden som har stor betydelse för patienternas 

upplevelse och där Capio Frankrikes enheter får mycket goda 

betyg överlag men där förbättringsområden samtidigt kan 

identifi eras. 

På Capio Frankrikes enheter återfi nns nivåerna för akutsjuk-

hus, lokalsjukhus och specialistkliniker. Capio Frankrike strävar 

efter ett gott samarbete med omgivande vårdgrannar på samt-

liga nivåer för att säkerställa att alla patienter får rätt vård. 

Beställare och ersättningssystem 

Sedan 2010 har styrning och koordinering av regional sjukvård 

i Frankrike delegerats till 26 regionala hälsomyndigheter, ARS. 

Staten har dock fortfarande betydande kontroll och sätter varje 

år ett så kallat mjukt tak för sjukvårdsutgifterna, vilket i sin tur 

påverkar förutsättningarna i respektive region.

Ersättningen till sjukhus i Frankrike baseras bland annat på 

de budgetar som fastslås inom respektive region. Samtidigt 

ökar användandet av klassifi ceringssystem, med så kallade 

diagnosrelaterade grupper som bas (DRG-system), dels för att 

kalkylera resursåtgång och ersättningsvolymer, dels för att öka 

transparensen och produktiviteten. Det fi nns dock förbättrings-

potential i ersättningssystemet, för att uppmuntra till förbätt-

ringar för patienterna och den kollektiva resurshanteringen i 

sjukvårdssystemet. Capio Frankrike har därför inlett en dialog 

med myndigheter på regional och nationell nivå. Intresset från 

myndigheternas sida är stort, tack vare Capio Frankrikes 

utveckling inom behandlingsmetoder som leder till högre kvali-

tet och snabbare återhämtning för patienterna. Det är därför 

uppmuntrande att det franska hälsoministeriet under 2014 

beslutat att avskaffa lägre ersättning till vårdgivare som kan 

erbjuda sina patienter behandlingar av hög kvalitet med kortare 

medelvårdtid, för vissa mindre komplexa behandlingar.  

Medarbetare 

2013 hade Capio Frankrike 5 268 medarbetare, omräknat till 

heltidstjänster. I dessa siffror ingår inte de 1 300 läkare (räknat 

som individer) som Capio samarbetar med, som i det franska 

sjukvårdssystemet bedriver fristående verksamheter.

Årets medarbetarundersökning visar positiva resultat. 70 

procent av de franska medarbetarna uppgav att de har tydligt 

defi nierade ansvarsområden och målsättningar. 89 procent 

anger att de har stor självständighet i sitt arbete och 92 pro-

cent upplever delaktighet i teamet. 71 procent är mycket stolta 

över att arbeta på en Capio-enhet. 83 procent har tagit till sig 

Capios värderingar och 67 procent uppfattar att Capios stra-

tegi kommer att hjälpa Capio att möta utmaningarna på sjuk-

vårdsmarknaden. Kunskapen om Capio Frankrikes positiva 

utveckling inom behandlingsmetoder för modern medicin bör-

jar sprida sig vilket bidrar till att fl er potentiella medarbetare 

söker sig till Capio Frankrikes enheter. 

Forskning och utbildning 

Capio Frankrike genomför löpande utbildningsinsatser för sina 

medarbetare och har kommittéer för dialog och kunskapsut-

byte mellan de medicinska teamen och respektive förvaltning. 

Det fi nns en uttalad ambition att identifi era insatser och meto-

der som skapar hög kvalitet och föra det vidare i organisatio-

nen. Bland annat genomförs årliga seminarier. I november 

2013 hölls ett större seminarium i Nice kopplat till behandlings-

metoder för snabbare återhämtning i samband med höft- och 

knäledsoperationer. Läs mer om det på sidan 62. 

IT

Capio Frankrike fortsätter att implementera sin IT-strategi för 

att stödja affärsområdets prioriteringar genom att förutse pro-

duktion och förbättra produktiviteten. Som ett led i detta fort-
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Under sommaren 2013 påbörjades byggnationen av ett nytt sjukhus i Bayonne. Det nya sjukhuset, som utformas med 

utgångspunkt i patientorienterad kvalitet, kommer att rymma verksamheter från tre befi ntliga sjukhus i Bayonne. 

sätter man investera i en egenutvecklad programvara (eCap) 

för att effektivisera administration av tidbokning och patient-

journaler, parallellt med införandet av ett modernt patientjour-

nalsystem på alla sjukhus. För att förbättra resursutnyttjandet 

implementerar Capio Frankrike ett nytt system för personal-

planering samt ett uppföljningsprojekt vad gäller förbruknings-

artiklar i samband med operation. 

En modern programvara för inköp, inventering och redovis-

ning med unika datalagringsmöjligheter kommer att införas på 

Capios franska sjukhus under de kommande åren. Detta kom-

mer att medge förbättrade förhandlingsvillkor för inköp av 

material och tecknande av kontrakt på central nivå samtidigt 

som det möjliggör bättre kontroll över inköp på lokal nivå 

genom automatiserade processer och arbetsfl öden. 

Därutöver har Capio Frankrike påbörjat ett arbete för att föra 

över all central IT-infrastruktur till en nytt högsäkert datacenter 

specialiserat på sjukvårdsdata, för att kunna följa den senaste 

franska lagstiftningen och för att möta växande användarkrav 

på IT-tillgänglighet.  

Kvalitetssäkring

Capio Frankrike strävar efter högsta möjliga säkerhet och kvali-

tet i vården. Varje enhet har därför en kvalitetsplan som syftar 

till att skapa systematiska förbättringar inom de fyra hörnste-

narna för kvalitet, enligt Capio-modellen. Planen består av ett 

antal så kallade kvalitetsinput. Dessa ska syfta till att förbättra 

den sjukvård vi ger och leda till resultat av betydelse för patien-

ten. Vi kallar dessa resultat QPI (kvalitetsindikatorer.) På Capio 

 Clinique Sainte Odile följer man exempelvis 16 parametrar på 

input/output. Ett av insatsmålen är att 0 procent av patienterna 

ska ges sedativ premedicinering i form av lugnande läkemedel. 

Produktionsmålet är baserat på medelvårdtid då införandet av 

dessa parametrar möjliggör en snabbare återhämtning för 

patienten och därmed en snabbare utskrivning. 

Snabb återhämtning efter kirurgi

Ett QPI som är kärnan i Capio Frankrikes medicinska strategi 

är en metodik för återhämtning efter kirurgiska ingrepp, även 

benämnd RRAC (Recuperation Rapid Apres Chirgurgie, på 

engelska Rapid Recovery After Surgery). Den involverar fram-

förallt tre av hörnstenarna så som modern medicin, bättre 

patientinformation och vänligt bemötande jämfört med en 

standardprocess. Den fjärde hörnstenen, god miljö tillför även 

den en viktig synergi, nämligen då patientens upplevelse och 

välbefi nnande ökar i en välanpassad och trevlig miljö.

Organisation

Kvalitet är av stor betydelse för linjeledningen och som stöd har 

Capio Frankrike en medicinsk avdelning på affärsområdesnivå. 

Teamet har medicinsk kompetens och expertis inom det juri-

diska och medicinska regelverket. Därutöver fi nns kvalitetsko-

ordinatorer på varje klinik för att stödja den lokala ledningen. 

Implementeringen av RRAC är prioriterad med ett dedikerat 

team med ansvar för detta samt en koordinator per enhet. 

 Teamet ansvarar för att erbjuda expertis och ledarskap inom 

området samt verktyg för införandet av nya processer. 

Mål som har uppnåtts via RRAC

Capio Frankrike har kunnat uppnå avancerade resultat i olika 

specialiteter genom att följa RRAC-metodiken. Operationerna 

som nämns på sid 61, den första knä- och höftprotesoperatio-

nen samt kolektomin i dagkirurgi i Frankrikes historia, kunde 

genomföras med denna metodik. Läs mer om den världsunika 

kolektomin på samma sida. Capio Frankrike uppskattar att 

30–50 procent av patienterna skulle kunna opereras inom dag-

kirurgi. Detta skulle få mycket positiva effekter för utvecklingen 

av medelvårdtid.
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”
2013 var året då allt vårt arbete utifrån 

Capio-modellen började ge resultat. Vi 

kommer att fullfölja arbetet i samma riktning 

och med samma intensitet under 2014.  

Dessutom ska vi fortsätta att informera 

patienter, myndigheter, försäkrings-

bolag, medarbetare och andra 

viktiga intressentgrupper om vårt 

arbete och de framsteg vi gör. 

Philippe Durand
Affärsområdeschef Capio Frankrike

Fokus 2014

•  Fortsatt kvalitetsarbete utifrån Capio-

modellen.

•  Förbättra det medicinska utfallet och 

patientnöjdheten i linje med 2013 års 

utveckling.  

•  Skapa ökad kännedom och tillväxt, 

 organiskt och genom förvärv. 

 

Nationella kvalitetsindikatorer 

Förutom de kvantitativa undersökningar som Capio Frankrike 

har genomfört under fl era år rapporterar man även indikatorer 

till en undersökning som genomförs av det franska hälsominis-

teriet som omfattar kvalitet avseende patientjournaler, smärt-

lindring samt åtgärder för att minska infektion. Capio Frankrike 

har därigenom möjlighet att jämföra sig mot varandra men 

även med de nationella genomsnitten vilket i nästa steg kan 

utgöra grund för förbättringsåtgärder. Capio Frankrikes sjuk-

hus uppvisade särskilt goda resultat inom indikatorn smärtlind-

ring. Dessutom använder media ibland resultaten för nationell 

rankning av franska sjukhus och specialistkliniker.

Interna kvalitetsindikatorer 

Capio Frankrike jämför sig internt mellan kliniker var tredje 

månad inom fl era indikatorer: Antalet patientklagomål, Antal 

allvarliga avvikelser och tillbud som analyserats av ett multi-

disciplinärt team, Säkerhetsdata i samband med utskrivning 

efter dagkirurgi, Antal inställda operationer inom dagkirurgi och 

Uppgifter om patientnöjdhet. Vid dessa jämförelser kan Capio 

Frankrike förutom avvikelser för enstaka kliniker även identifi era 

åtgärder för att förbättra resultat och kvalitetskultur. 

Nationell certifi ering

Capio Frankrike har ett fl ertal kommittéer som ansvarar för 

sjukhusens kvalitet och säkerhet när det gäller exempelvis 

infektionsrisk, smärtlindring och läkemedelsanvändande. 

Samtliga enheter är certifi erade av HAS (Haute Autorité de 

Santé), som är ett oberoende certifi eringsorgan. Varje enhet 

ska certifi eras vart fjärde år för att få bedriva sjukvårdsverk-

samhet i landet. Resultatet från inspektionerna används i det 

fortsatta utvecklingsarbetet.
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Capio Tyskland 

 Fler patienter 
och goda betyg 

 Ansvarig för operationsavdelningen Heike Fritz, läkare Paul Glowacki och medinsk assistent Beate André på 

Capio Mosel-Eifel-Klinik i Bad Bertrich, som rankas högt i tysk och internationell benchmarking inom venkirurgi. 

Viktiga händelser 2013

•  Antalet öppenvårdstillfällen ökade med 6,2 procent 

till 149 579. 

•  Antalet slutenvårdstillfällen ökade med 2,4 procent 

till 40 153.

•  Fortsatt goda betyg från patienterna i årets 

 undersökningar. 

•  Ett nytt vencenter öppnades på sjukhuset Capio 

Franz von Prümmer Klinik i Bad Brückenau. 

•  Den avslutande fasen i byggandet av nya sjukhus-

lokaler vid Capio Mathilden-Hospital inleddes. 

 Lokalerna väntas stå klara under slutet av 2015.

2013 fortsatte Capio Tyskland det löpande förbättrings-

arbetet utifrån Capio-modellen. Det möjliggjorde snab-

bare återhämtning hos patienter och kortare medelvårdtid. 

Dessutom öppnades ytterligare ett vencentrum, vilket 

stärker organisationens ledande position inom venkirurgi 

i Tyskland. Sammantaget ledde insatserna till fortsatt till-

växt i patientvolymer och goda betyg från patienterna. 

Sjukvårdsenheter

Capio Tyskland har fyra lokala akutsjukhus, fem specialist-

kliniker för venkirurgi, två sjukhus med inriktning på rehabilite-

ring och omvårdnad samt sex öppenvårdsmottagningar med 

specialister. 

Investeringar

Under 2013 startade den avslutande fasen i byggandet av nya 

sjukhuslokaler vid Capio Mathilden-Hospital. Byggnaden vän-

tas stå färdig under andra halvan av 2015. De nya lokalerna 

innebär bland annat moderna operationssalar och möjligheter 

till bättre patientfl öden. Dessutom kommer avdelningen för 

psykiatri att få fördubblat antal vårdplatser, 40 jämfört med 

nuvarande 20.  

Behandlingsområden

Vart och ett av Capio Tysklands fyra lokala akutsjukhus har ett 

brett vårdutbud för att möta sjukvårdsbehovet inom sina res-

pektive upptagningsområden. Behandlingar ges inom bland 

annat internmedicin (kardiologi, gastroenterologi och geriatrik, 
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Fler kan opereras tack vare 
bättre planering

Under 2013 har Capio Tyskland genomfört ett utvecklingsarbete för att skapa 

effektivare fl öden i sjukvården, med patienten i centrum. Ett exempel är det 

planeringsverktyg som tagits fram för ortopediska operationer vid Capio 

Krankenhaus Land Hadeln i Otterndorf. Verktyget bygger på så kallad lean 

healthcare och innebar att varje rutinmoment detaljanalyserades för att identi-

fi era effektiviseringsmöjligheter. Genom nya rutiner och investering i en ny typ 

av operationsbord har tiden för förberedelse mellan operationer minskat med 

10–15 minuter. Dessutom har de förbättrade arbetsfl ödena resulterat i en 

högre medarbetarnöjdhet. Sammantaget innebär detta att fl er patienter kan 

få tillgång till högkvalitativ behandling i operationssalen under en och samma 

dag, vilket är till nytta för patienterna och samhället i stort. 

Blickfång 2013

kirurgi (inom allmän- och invärtesmedicin, venkirurgi, ortope-

disk kirurgi samt akutkirurgi), ortopedi, obstetrik och gyneko-

logi, psykiatri, urologi samt öron, näsa och hals (ÖNH)).

Capio Tyskland är kvalitets- och marknadsledande inom 

venkirurgi i landet, med en marknadsandel på cirka 15 pro-

cent. Verksamheten utvecklas starkt. I oktober 2013 öppnades 

ett nytt center för venkirurgi på sjukhuset Capio Franz von 

Prümmer Klinik. Vid utgången av 2013 erbjöd Capio Tyskland 

venkirurgi vid totalt fem specialistkliniker och på tre av organi-

sationens fyra allmänsjukhus. 

På sjukhusen för rehabilitering och omvårdnad erbjuds all-

män slutenvård och särskild vård för patienter med svår förvär-

vad hjärnskada och andningsproblem samt vård i hemmet. 

Under senare år har ett fl ertal nya behandlingsmetoder, som 

leder till högre kvalitet och snabbare återhämtning, införts. 

Bland annat i form av laser- och radiovågsbaserad terapi för 

behandling inom venrelaterade sjukdomar och vakuumterapi 

för snabbare sårläkning vid lymfatiska fi stlar. 

Utmaningar i den tyska sjukvården

Den tyska sjukvården står inför samma typ av utmaningar som 

övriga Europa. Behovet av god sjukvård fortsätter att öka, vil-

ket bidragit till att Tyskland hör till de länder som lägger störst 

andel av BNP på sjukvård. För att hantera denna utmaning väl-

jer staten att låta ersättningsnivåerna öka långsammare än 

kostnaderna, vilket skapar ett stort behov av ökad kvalitet och 

produktivitet. Situationen har bidragit till en konsolideringsvåg 

inom tysk privat sjukvård, med förvärv, sammanslagningar och 

ökad koncentration av behandlingsresurser. Även inom icke 

vinstdrivande och offentligt ägda sjukvårdsorganisationer fi nns 

en trend i riktning mot större enheter och att i högre utsträck-

ning samordna sjukvården. 

Capio Tysklands framsteg inom kvalitet har möjliggjort snab-

bare återhämtning för patienterna under 2013. Detta illustreras 

bland annat av att medelvårdtiden för patienter i slutenvård 

inom DRG-systemet minskade med 8 procent till 4,8 dagar, vil-

ket är 11,5 procent lägre än genomsnittet i landet. Inom venki-

rurgin minskade medelvårdtiden med 7,1 procent, vilket även 

det är klart bättre än genomsnittet i landet. Kvalitetsinsatserna 

har även bidragit till att Capio Tysklands interna effektivitet fort-

sätter att öka.  

Patientgrupper

Under 2013 ökade antalet öppenvårdstillfällen från 140 856 

till 149 579. Antalet slutenvårdstillfällen ökade från 39 207 

till 40 153. 

Capio Tyskland täcker samtliga delar av vårdkedjan, förutom 

nivån för universitetssjukhus – precis som i Sverige.

Capio Tyskland har överlag ett gott rykte, vilket befästs av 

att fl era patientundersökningar visar fortsatt goda resultat. 

Det  oberoende forumet för kvalitetsutvärderingar, klinikbe-

wertungen.de har exempelvis gjort en undersökning 2010-

2013 som visar att patienterna ger sjukvården på Capio Mosel-

Eifel-Klinik 92 procent i övergripande betyg, vilket är klart 

högre än genomsnittet i Tyskland, som ligger på 55 procent. 

Samma klinik får även goda betyg vid interna undersökningar, 

som bland annat visar att 96 procent av patienterna kan 

rekommendera kliniken till andra. En studie av AOK Bundes-

verbands bekräftar att Capio Hofgartenklinik håller mycket hög 

kvalitet när det gäller knäoperationer och en undersökning av 

Deutsche Rentenversicherung visar att Capio Klinikum Maximi-

lian får goda helhetsbetyg, vilket även bekräftas av interna 

undersökningar. I en patientundersökning av AOK och BARMER/

GEK, hamnar Capio Klinik im Park på första plats av 150 kliniker 

i Rheinland-regionen vad gäller rekommendation. 

Beställare och ersättningssystem 

Tysklands sjukvård är historiskt uppbyggd kring det Bis-

marckska sjukvårdssystemet där 150 icke statliga, försäkrings-

fonder (Krankenkassen) beställer, fi nansierar och i många fall 

även utför sjukvårdstjänster vid någon av sina sjukvårdsenhe-

ter. Sjukvården via försäkringsfonderna omfattar samtliga 

medborgare och fi nansieras via intäkter från sociala avgifter 

baserat på lön och arbetslöshetsersättning. Privata sjukförsäk-

ringar spelar en större roll i Tyskland jämfört med många andra 

europeiska länder. Den andel som fi nansieras direkt från staten 

är precis som i Frankrike betydligt lägre än i Sverige, Norge 

och Storbritannien. 

Sjuksköterskor på Capio Krankenhaus 

Land Hadeln i Otterndorf förbereder för operation. 
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Nyckeltal 2013 2012 2011

Produktion

Antal öppenvårdstillfällen 149 579 140 856 139 136

Antal slutenvårdstillfällen 40 153 39 207 37 646

Produktivitet

Medelvårdtid1 4,8 5,2 5,3

Resurser

Antal medarbetare 1 041 1 009 994

i % av koncernen 9 10 10

Antal sjukhus och kliniker 17 17 15

Antal bäddar 1 252 1 257 1 192

Finansiella nyckeltal

Omsättning (MSEK) 1 031 1 000 994

i % av koncernen 8 10 10

1 Exklusive psykiatri, rehabilitering och omvårdnad.

Ersättningsnivåerna till sjukvårdsleverantörerna baseras på 

ett klassifi ceringssystem, med så kallade diagnosrelaterade 

grupper som bas (DRG-system). Systemet underlättar kalkyler 

för resursåtgång och ersättningar i syfte att öka transparens 

och produktivitet. Varje år slås budget för total sjukvårdsvolym 

för respektive sjukhus fast, i dialog mellan sjukhusen och för-

säkringsfonderna. Om sjukhuset lyckas hjälpa fl er patienter än 

avtalat, och därmed överskrider överrenskommen volym, drab-

bas sjukhuset av minskad ersättningsnivå. Det sker genom att 

den DRG-baserade ersättningsnivån sjunker med en viss pro-

centandel. Detta anses av många motverka strävan efter kvali-

tetshöjande insatser som gör att patienterna tillfrisknar fortare.  

Medarbetare 

Under 2013 uppgick Capio Tysklands medarbetare, omräknat 

till heltidstjänster, till 1 041. 

Det råder stor konkurrens om de bästa läkarna i Tyskland, 

vilket är en särskild utmaning utanför storstadsregionerna. 

Capio Tyskland arbetar därför systematiskt för att attrahera 

medarbetare genom goda arbetsvillkor och utvecklingsmöjlig-

heter. 

Ambitionen är att skapa relationer med potentiella medarbe-

tare tidigt i deras karriär. Ett led i denna satsning är Capio Aka-

demie, som riktar sig till unga läkare som fortfarande är under 

utbildning. Det faktum att Capio Tyskland kan erbjuda möjlig-

het till internationellt utbyte inom Capio under karriären är en 

tungt vägande fördel. Organisationen har deltagit i fyra stora 

rekryteringsmässor under 2013. Insatserna har bidragit till att 

ett antal unga läkare kunnat rekryteras under året.  

Capio Tyskland genomför regelbundet insatser för att skapa 

en hälsosam och trivsam arbetsmiljö i sina verksamheter. 

Under året genomfördes exempelvis studier och insatser 

kopplade till ergonomi och arbetsrelaterad stress. 

Forskning och utbildning

Capio Tyskland har en framstående position inom forskning 

och utveckling inom venrelaterade behandlingsmetoder. 

Under 2013 höll chefl äkaren Dr Norbert Frings, vid Capio 

Mosel-Eifel-Klinik, ett anförande utifrån en studie vid tyska ven-

specialisters årliga möte (Deutsche Gesellschaft für Phlebolo-

gies). Dr Norbert Frings rankas som landets främste läkare 

inom behandling av åderbråck och som en av landets hundra 

bästa läkare oavsett specialistområde, enligt en studie genom-

förd av Techniker Krankenkasse. Dessutom höll Dr Aljoscha 

Greiner vid Capio Mosel-Eifel-Klinik och Dr Horst Peter Steffen 

vid Capio Klinik im Park föredrag vid en internationell världs-

kongress för venspecialister, International Union of Phlebolo-

gys i Boston, USA, i september. 

Capio Tyskland genomför löpande utbildningar för att stärka 

kompetensen hos medarbetarna. Ett exempel på det är att 

medarbetare vid Capio Krankenhaus Land Hadeln under 2013 

genomgått utbildning inom geriatrik, venrelaterad behandling 

och ortopedi. Dessutom genomförs regelbundna insatser inom 

Capio Tyskland för att utbyta erfarenheter och idéer mellan 

olika enheter och discipliner. 

Under 2013 startades ett utbildningsprogram för chefer på 

samtliga allmänsjukhus utifrån Capio-modellens principer, för 

att därigenom skapa ökade möjligheter till kontinuerligt förbätt-

ringsarbete. 

IT

Under kommande år ska Capio Tyskland vidareutveckla sina 

 IT-system för att skapa ökad centralisering och säkerhet. Dess-

utom kommer rapporteringen avseende klinisk kvalitetsdata att 

vidareutvecklas. Ambitionen är att skapa ett eget Capioregister. 

Kvalitetssäkring

Capio Tyskland bedriver ett systematiskt förbättringsarbete för 

att skapa hög sjukvårdskvalitet och patientsäkerhet. Resulta-

ten vid kvalitetsmätningar visar att Capio Tysklands venkirurgi 

står sig mycket väl vid internationella jämförelser. En mätning 

gjord vid Capio Mosel-Eifel-Klinik visar att andelen återfall lig-

ger på 1,3 procent i samband med behandling av venrelate-

rade diagnoser. Det är klart under genomsnittet på mellan 6 

och 60 procent, för motsvarande diagnos och behandlingsme-

tod (källa: Chirurgenmagazin). Likaså är andelen patienter som 

drabbas av infektion betydligt lägre på samma klinik, 0,08 pro-

cent i jämförelse med ett genomsnitt på 2–6 procent. 

Organisation

Varje sjukhus och klinik leds av en så kallad huvudenhetschef 

som rapporterar till affärsområdeschefen för Capio Tyskland. 

Till huvudenhetschefen rapporterar enhetschefer och medicin-

ska specialister som ansvarar för sina enheter vad gäller kvali-

tet, omsättning och kostnader. Enhetschefer får varje månad 

en rapport över sin enhet och aktuell huvudenhet som diskute-

ras med huvudenhetschefen. Enhetschefer har också möjlighet 

att få ytterligare kvalitetsrelaterad information för att snabbt 

kunna agera på indikatorer som exempelvis medelvårdtid och 

utskrivningstider. De har också tillgång till kvalitetsrelaterad 

information från kvalitetsregister så som IQM, QSR och AOK, 

som beskrivs nedan. 

Kvalitetsregister

En del i det systematiska förbättringsarbetet är att rapportera 

till kvalitetsregister. Capio Tyskland rapporterar till fl era natio-

nella och federala register. Ett av de viktigaste kvalitetsregist-

ren är SQG (Sektorübergreifende Qualität im Gesundheitswe-

sen) vilket är obligatoriskt för alla sjukhus. Registret som täcker 

fl era sektorer administreras av ett oberoende institut och mäter 

430 kvalitetsindikatorer där resultaten publiceras i en årlig kva-

litetsöversikt. Capio Tyskland använder resultaten i sina för-

bättringsprocesser vid sjukhusen. 
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Martin Reitz
Affärsområdeschef Capio Tyskland

Fokus 2014 

•  Vidareutveckling av kvalitetsarbetet med 

fokus på patientupplevelsen från 

 inskrivning till utskrivning. 

•  Fortsatt utveckling av specialistverksam-

heten knuten till venkirurgi. 

•  Attrahera och vidareutveckla 

 medarbetare. 

•  Utöka upptagningsområden genom att 

informera patienter och beställare om de 

framsteg som görs.  

”
Årets insatser visar att vi skapar högre kvali-

tet och tillgänglighet till lägre kostnad, vilket 

 gynnar enskilda patienter och samhället i 

stort. Vår uppgift för kommande år är att 

fortsätta på den inslagna vägen.

Ett annat av de obligatoriska nationella registren är ”QSR” 

Kvalitetssäkring genom rutindata (Qualitätssicherung mit Routi-

nedaten)” initierat av försäkringsfonden AOK (Allgemeine 

Ortskrankenkasse). Målet är förbättra kvaliteten genom olika 

jämförelseprocesser. Registret fokuserar på följande diagno-

ser; hjärtsvikt, hjärtinfarkt, stroke, tjocktarms- och ändtarms-

cancer, blindtarmsoperation, höft- och knäledsoperationer 

samt gallblåseoperationer. Resultaten görs publika digitalt. 

Capio Tyskland medverkar i fl era patientnöjdhetsundersök-

ningar däribland försäkringsfonden AOK:s (Allgemeine 

Ortskrankenkasse) undersökningar inom akutvård och 

omvårdnad. Registren om patientnöjdhet fokuserar på patien-

ternas upplevelse av bland annat medicinsk vård, omvårdnad, 

organisation, service samt miljö. Även detta resultat publiceras 

digitalt.

Det viktigaste registret är dock det frivilliga IQM (Initiative 

Quality Medicine). Cirka 260 sjukhus deltar i registret. Det 

baseras på ett stort antal kvalitetsindikatorer från fl era vård-

sektorer samt patientsäkerhetsindikatorer. Det blir därför ett 

viktigt verktyg för jämförelse mellan organisationer och kliniker.

Kvalitetscertifi eringar

Under året har Capio Krankenhaus Land Hadeln genomgått en 

omcertifi ering i enlighet med ISO 9001:2008. Dessutom har 

MVZ Cuxhaven certifi erats för första gången. Även Capio Klinik 

an der Weißenburg genomgick en omcertifi ering enligt ISO 

9001:2008.

Avdelningen för geriatrisk rehabilitering vid Capio Franz von 

Prümmer Klinik tilldelades ett EQR-certifi kat av IQMG (Institut 

für Qualitätsmanagement im Gesundheitswesen) för sitt kvali-

tetsledningssystem.
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Behandlingsområden

Capio Nightingales medicinska team täcker ett brett spektrum 

av evidensbaserade behandlingar. Här ingår allt från missbruk 

(drog- och beteendemissbruk), ätstörningar, kronisk stress och 

Capio Storbritannien

Modern miljö – 
för bästa möjliga vård
Capio Nightingale Hospital är det ledande privata sjuk-

huset för psykisk hälsa i centrala London och räknas till 

de främsta privata vårdgivarna i Storbritannien. Under 

2013 genomfördes en omfattande renovering av sjuk-

huset, vilket har resulterat i moderna lokaler som  skapar 

 förutsättningar för högkvalitativ vård och tillväxt. 

Sjukvårdsenheter

Capio Storbritannien består av ett sjukhus för psykisk hälsa, 

i centrala London, Capio Nightingale Hospital. 

Investeringar

Under januari till november 2013 genomfördes en omfattande 

renovering av lokalerna, vilket resulterade i attraktiva och mer 

ändamålsenliga behandlingsmiljöer. Renoveringen återspeglar 

sjukhusets fokus på vård med utgångspunkt i patienten och 

har tagits emot mycket väl av både patienter, medarbetare och 

konsulterande läkare. Under första kvartalet 2014 bjöd Capio 

Nightingale in remitterande allmänläkare och övriga viktiga 

intressenter till sjukhuset för att se de nya lokalerna. Under 

2013 upprättades även ett nytt center för öppenvård i separata 

lokaler. 

Capio Nightingale Hospital i London har stort fokus på att erbjuda rätt behandling och miljö för sina patienter. 

Viktiga händelser 2013

•  Renovering av sjukhuset för att skapa moderna 

och attraktiva miljöer för högkvalitativ vård. 

•  Etablering av ett nytt center för öppenvård i 

 separata lokaler. 

•  Antalet öppenvårdstillfällen ökade med 7,2 procent. 

•  Marginell ökning av antalet slutenvårdstillfällen som 

en följd av renoveringsprojektet. 

•  Trenden att privat fi nansierade behandlingar ökar 

som andel av omsättningen fortstatte, i linje med 

sjukhusets strategi. 
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trauma, till depression och bipolär sjukdom. Behandlingarna är 

individuellt anpassade och bygger på en holistisk syn på psy-

kisk hälsa som överensstämmer med riktlinjer från National 

Institution of Clinical Excellence (NICE) och Royal College of 

Psychiatrists.

De evidensbaserade behandlingarna är utformade för att 

möta hela skalan av patientens behov. Hit hör behandling i 

slutenvård, fl exibel dagterapi och ett omfattande utbud av 

öppenvårdsbehandlingar, som bygger på tvärvetenskapliga 

metoder för att säkerställa optimala medicinska resultat. 

Sjukhuset utvecklar sitt erbjudande löpande, bland annat 

genom att koncentrera specialister och behandlingsformer till 

specialistcenter. Under 2013 lades exempelvis stor vikt vid att 

förbereda en mottagning för kroniskt sjuka anorexipatienter, 

som lanserades i början av 2014. Som ett led i processen 

anordnades i november ett välbesökt seminarium för remitte-

rande allmänläkare. Under 2014 planeras även en mottagning 

för patienter med behov av sexualrelaterad psykisk vård. 

Utmaningar i den psykiatriska vården i Storbritannien

Den brittiska regeringens ambitioner att skapa budgetbalans 

påverkar de statliga utgifterna för sjukvård – samtidigt som 

behovet av offentligt fi nansierad psykiatrisk vård fortsätter att 

öka. Det innebär en betydande potential för fortsatt tillväxt och 

ytterligare möjligheter för Capio Nightingale Hospital.

Kvalitetsförbättringarna under senare år har inte bara inne-

burit nöjda patienter. De har även medfört ökad intern produk-

tivitet och en ekonomi som tillåter fortsatta investeringar i enlig-

het med sjukhusets strategi för fortsatt tillväxt. 

Patientgrupper

Capio Nightingale är ett specialistsjukhus för patienter med 

psykisk ohälsa. Antalet öppenvårdstillfällen 2013 uppgick till 

19 164. Antalet slutenvårdstillfällen uppgick till 798. Antalet 

öppenvårdstillfällen ökade med 7,2 procent jämfört med 2012. 

Antalet slutenvårdstillfällen ökade marginellt jämfört med 2012, 

bland annat som en följd av att renoveringsprojektet innebar 

ett tillfälligt minskat antal bäddar under året. Sedan renove-

ringen var klar har tillväxten tilltagit inom slutenvården. 

Den senaste patientundersökningen visar att sjukvården på 

Capio Nightingale får höga betyg. Det fi nns en målsättning att 

92 procent av patienterna ska värdera områden som renlighet, 

omvårdnad, behandling och hjälpsamhet hos personalen som 

bra eller utmärkt. Under 2013 gav 90 procent av patienterna 

dessa betyg. 

Beställare och ersättningssystem 

97 procent av sjukhusets behandlingar är privat fi nansierade, 

av försäkringsbolag, företag och privatpersoner. Resterande 3 

procent utgörs av offentligt fi nansierad sjukvård, en andel som 

fortsätter minska. 

Medarbetare 

2013 hade Capio Nightingale Hospital 167 medarbetare, 

omräknat till heltidstjänster. 

Under året har Capio Nightingale fortsatt att arbeta för att 

behålla och attrahera duktiga medarbetare. Insatserna har gett 

goda resultat, vilket bidrar till det redan goda ryktet. Personal-

omsättningen är låg och nya sjuksköterskor har rekryterats, 

trots att det råder brist på denna yrkeskategori i London. En 

anledning till Capio Nightingales framgång med att rekrytera 

sjuksköterskor är det samarbete som fi nns med Nightingale 

School of Nursing vid King’s College, som innebär att studen-

ter som utbildar sig till sjuksköterskor får möjlighet att prakti-

sera på Capio Nightingale. 

Kvalitetssäkring

Capio Nightingale Hospital följer bland annat riktlinjer från Care 

Quality Commission (CQC) som är Storbritanniens oberoende 

tillsynsmyndighet inom sjukvård, samt från National Institute for 

Health and Care Excellence (NICE) och the Royal College of 

Psychiatry.  

Organisation

Kvalitetssystemen omfattar alla sjukhusets avdelningar och 

kvalitetsindikatorer mäts bland annat genom patientundersök-

ningar. Varje avdelningschef ansvarar själv för sina kvalitetsin-

dikatorer. På sjukhuset arbetar man i team kring interna revi-

sioner, efterlevnad av lagen för psykisk hälsa och patientens 

väg från inskrivning till utskrivning samt god praxis mellan 

interna medicinska team. Teamet utför också riskbedömningar 

och förvaltar sjukhusmiljön i enlighet med standarder och god 

praxis.

Under de senaste två åren har ett system för löpande upp-

följningar av kliniska resultat etablerats, vilket skapar goda 

möjligheter till effektiv kvalitetsförbättring. Nästa steg är att 

utveckla ett integrerat kvalitetsrapporteringssystem som 

omfattar hela verksamheten. Det arbetet har inletts 2014.

Nyckeltal 2013 2012 2011

Produktion

Antal öppenvårdstillfällen 19 164 17 884 13 422

Antal slutenvårdstillfällen 798 789 797

Produktivitet

Medelvårdtid 17,0 17,0 17,1

Resurser

Antal medarbetare 167 163 150

i % av koncernen 1 2 2

Antal sjukhus 1 1 1

Antal bäddar 82 82 82

Finansiella nyckeltal

Omsättning (MSEK) 121 124 115

i % av koncernen 1 1 1
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Fokus 2014

•  Vidareutveckling av kvalitetsarbetet, 

bland annat genom att implementera ett 

integrerat system för kvalitetsrapportering 

och fortsätta att höja den medicinska 

kompetensen bland medarbetarna. 

•  Stärka våra relationer till remitterande 

 allmänläkare och företag ytterligare. 

•  Stärka vår närvaro i London genom vårt 

nya terapicenter med öppenvård. Detta 

är en modell som vi kan tillämpa på fl er 

platser i London framöver. 

•  Expandera våra enheter inom 

 ätstörningsvård. 

”
Under 2013 har vi konsoliderat och ska-

pat en miljö för fortsatt utveckling. 2014 

tar vi nästa steg genom att ytter ligare 

stärka vårt erbjudande genom holistiska 

och evidensbaserade behandlings metoder. 

På så sätt kan vi befästa positionen som 

den främsta leverantören av privat 

fi nansierad  sjukvård inom psykisk 

hälsa.

Martin Thomas
VD Capio Nightingale Hospital

Nationella kvalitetsregister

Capio Nightingale Hospital rapporterar till det nationella kvali-

tetsregistret omfattande dråp och självmord (Homicides and 

Suicides Register). Under 2014 inför sjukhuset ytterligare kvali-

tetsmått såsom QNIC (Quality Network for Inpatient Children) 

och MARSIPAN (Management of really sick inpatients with ano-

rexia nervosa) som en del av sin verksamhet inom ätstörningar.

Kvalitetscertifi eringar

Capio Nightingales höga krav på kvalitet i vården har bidragit 

till avsevärda förbättringar i sjukhusets kliniska processer de 

senaste åren. Liksom föregående år återspeglas detta i den 

senaste granskningen som utförs av Care Quality Commission 

(CQC), där sjukhuset åter igen inte fi ck några anmärkningar 

alls. Årets insatser är i linje med tidigare resultat inom kvalitet. 

Capio Nightingale är exempelvis det enda akutsjukhuset för 

psykisk hälsa i Storbritannien med ett formellt godkännande av 

British Association for Counseling and Psychotherapy (BACP) 

för sin samtals- och psykoterapi. 

I sitt förbättringsarbete använder Capio Nightingale data 

från kvalitetsgranskningar och patientundersökningar, på ett 

systematiskt sätt. Bland annat får alla inneliggande patienter 

vid utskrivning delta i en patientnöjdhetsundersökning, för att 

ge feedback på de tjänster som sjukhuset tillhandahåller. De 

nyckeltal som har utvecklats involverar samtlig personal på 

sjukhuset. 

Specialisering

Under de senaste åren har Capio Nightingale Hospital utökat 

sitt behandlingsutbud genom att lansera fl era specialisttjänster 

för att möta patienternas behov. Dessa omfattar sjukhusets 

Chronic Stress and Trauma Service för patienter som uppvisar 

symptom på posttraumatisk stress, the Obesity Service som 

erbjuder ett alternativ till fetmakirurgi genom psykologiskt stöd 

och en Technology Addiction Service, för att möta de snabba 

förändringarna i användandet av internet och mer specifi kt, 

social media.
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Affärsområde – Capio Storbritannien

Investering i moderna  behandlingsmiljöer

Under 2013 genomförde Capio Nightingale ett omfattande renoveringsprogram som sträckte sig från januari till november. 

De moderna och ändamålsenliga miljöerna har tagits emot väl av både patienter och medarbetare, och bidrar på så sätt positivt 

till kvaliteten på sjukvården. Kostnaden för renoveringsprojektet uppgick till närmare 3 miljoner GBP.  

Blickfång 2013

Ett av de nyligen renoverade patientrummen på Capio Nightingale Hospital i London. 



Avsnitt
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Quisque volutpat mattis eros. Nullam malesuada erat ut turpis. 

Suspendisse urna nibh, viverra non, semper suscipit, posuere a, pede.

Allmänläkare Ole Henrik Krat Bjørkholt mäter blodtrycket på en patient på den nya 
mottagningen Volvat Sentrum, som öppnade mitt i centrala Oslo i början av 2014.
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Produktivitet och ekonomi
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CFO:s kommentar

Allt Capio gör utgår från patientarbetet. För att stödja de 

operativa chefernas arbete på bästa sätt är det viktigt att 

rapporteringssystemet speglar organisationen och effek-

terna av de aktiviteter som genomförs. I grunden är det 

ganska enkelt. Vi mäter det någon ansvarar för och vi bör-

jar så nära patienten som möjligt. Därigenom säkerställer 

vi att informationen som produceras är relevant. Utöver 

detta måste verksamhetsansvariga personer få tillgång till 

informationen snabbt, så att mer tid fi nns till kloka beslut. 

På så sätt kan vi fortsätta att höja kvaliteten och produkti-

viteten – vilket ger en ekonomi i balans. Det gagnar både 

våra patienter och våra beställare.

 

”En tydlig organisation som byggs från patienten och upp. 

Och ett rapporteringssystem som tillhandahåller relevant 

information i rätt tid”

Vi bygger vår organisation från patientens behov och uppåt 

i verksamheten. Det skapar enkelhet och tydlighet. Rapporte-

ringen är uppbyggd på samma sätt, och går hand i hand med 

organisationen för att följa ansvar och befogenheter. Relevant 

information ska lyftas fram till de operativa cheferna på varje 

enhet och rapporteringen ska visa vad en enhet har producerat 

i form av sjukvård och hur mycket resurser som har använts.

Vår information ska vara korrekt och relevant. Informationen 

måste även komma ut snabbt för att ge mer tid till 

analys och åtgärder. Därför arbetar vi systematiskt 

för att verksamhetsansvariga personer ska ha 

direkt tillgång till rapporter, bland annat med 

hjälp av effektiva IT-system, så att förbättrings- 

och utvecklingsmöjligheter kan tas tillvara. 

”Vår ekonomimodell med en röd tråd mellan 

kvalitet, produktivitet och resultat utgör 

basen för ett decentraliserat resultat-

ansvar” 

I vår modell är det inte bara resultatet 

som är viktigt, utan den syftar också 

till att förstå hur det har kommit fram. 

Genom icke-fi nansiella nyckeltal som 

fokuserar på produktion och pro-

duktivitet får vi viktig information. 

Liksom genom vår väldefi nierade 

och funktionsindelade resultaträk-

ning som bygger på direkta och 

Ekonomiuppföljning för 
rätt beslut i vardagen

indirekta kostnader. Med enkel och transparent rapportering 

och tydliga kopplingar mellan nyckeltal och resultaträkning 

kan vi förstå vad som ligger bakom utvecklingen och vad som 

behöver genomföras för att åstadkomma förbättringar. På så 

sätt utgör ekonomimodellen basen för ett decentraliserat 

ansvar. Bra beslutsunderlag möjliggör också att vi kan utnyttja 

vår kapacitet och våra resurser på ett mer effektivt sätt och 

agera på förändringar. Exempelvis har vår ekonomimodell hjälpt 

oss att följa hur skiftet från slutenvård till öppenvård utvecklat 

sig i vår franska verksamhet, vilket bland annat har medfört nya 

investeringar för att stödja de ändrade patientfl ödena. Ett annat 

exempel är att vårt arbete med modern medicin ger effekter i 

form av kortare medelvårdtider, vilket frigör kapacitet och ger 

oss möjlighet att korta vårdköer och ge fl er patienter vård. Efter-

som vår modell bygger på länken mellan kvalitet, produktivitet 

och resultaträkning stöttar också den ekonomiska redovis-

ningen förståelsen av vad som skapar god vård av hög kvalitet. 

”En ekonomi i balans är en förutsättning för återinveste-

ring i moderna vårdcentraler, kliniker och sjukhus”  

Kvalitet driver produktivitet och hög kvalitet är därmed en för-

utsättning för en sund ekonomisk utveckling. Genom en eko-

nomi i balans skapar vi oss ett utvecklingsutrymme då goda 

ekonomiska resultat och därav följande kassafl öden möjliggör 

investeringar i modern medicin och i en utbyggd sjukvård till 

gagn för patienterna. Detta är en viktig del i att kunna erbjuda 

sjukvård av god kvalitet till fl er. Produktivitetsökningar genom 

högre kvalitet och bättre resursutnyttjande blir därmed avgö-

rande i en situation när behovet av sjukvårdstjänster ökar 

 samtidigt som de offentliga fi nanserna är begränsade.  

Utöver att tillhandahålla god information och bra besluts-

underlag kan vi på ekonomisidan bidra till detta arbete genom 

att ha god kontroll på det kapital som används i verksamheten. 

Vår ekonomiska utveckling och ställning har möjliggjort att vi 

under de senaste åren kunnat förvärva verksamheter och 

investera i sjukvårdsfastigheter och medicinsk utrustning. I 

Sverige förvärvade vi i slutet av 2012 Caremas sjukvårdsverk-

samhet inom primär- och specialistvård samt psykiatri, vilken 

under 2013 integrerades i Capios verksamhet och ekonomi-

modell. I Frankrike har vi färdigställt två moderna sjukhus, i 

Paris och Lyon. På Capio S:t Göran, där vi fi ck förtroendet att 

driva verksamheten vidare, investerar vi i ny modern utrustning 

inom exempelvis robotkirurgi och röntgen – för att bara nämna 

några exempel.   

Olof Bengtsson, Chief Financial Offi cer (CFO) 
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Capios ekonomiska modell

Produktion

Resurser
Produktivitet

Intäkter

Direkta kostnader
personal, material, övrigt

Bruttoresultat

Overheadkostnader

Rörelseresultat

:

Kvalitet
driver

produktivitet

Capios ekonomiska modell

Vår resultaträkning är funktionell och delar in verksamheten 

i omsättning och direkta kostnader (till stor del rörliga) vilka till-

sammans ger ett bruttoresultat och en bruttomarginal. Till 

bruttoresul tatet tillkommer därefter overheadkostnader (till stor 

del fasta) för att komma fram till ett rörelseresultat och en rörel-

semarginal. Omsättningen motsvarar erhållen ersättning för 

den vård som utförts i respektive verksamhet. De direkta kost-

naderna speglar användandet av direkta resurser i verksamhe-

Ekonomiska rapporter
Ekonomiska rapporter inom Capio syftar till att vara ett stöd för chefer på 

samtliga nivåer inom organisationen. För att spegla olika ansvarsområden 

inom organisationen har delarna i rapporterna delats in i olika sektioner vilka 

åskådliggörs genom att respektive ansvarsområde är förknippat med en 

 specifi k färg. För chefer i frontlinjer redovisas enbart operationell information 

medan ansvaret för fi nansiering, skatter och koncernmässiga justeringar vilar 

på koncernnivå och affärsområdeschefer. 

En viktig del i tillhandahållande av vårdtjänster är att de utförs i en miljö 

som är ändamålsenlig och attraktiv att vistas i. Capio innehar och driver 

många sjukhusfastigheter. Fastighetsverksamheten är relaterad till den opera-

ten såsom exempelvis löner till läkare och övrig medicinsk 

 per sonal, material, röntgen och lokalkostnader. Overhead -

kostnaderna 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 verksamhetschefer, IT-infrastruktur och HR. Over-

headkostnader är till stora delar fasta varför en ökad verksam-

hetsvolym påverkar resultatet positivt. 

tiva verksamheten men ställer andra krav på ledarskap, fi nansiering och upp-

följning jämfört med den operativa verksamheten, varför fastighetsverksam-

heten redovisas och följs upp separat i de ekonomiska rapporterna. För att 

göra ekonomiska rapporter jämförbara vårdenheter emellan belastas varje 

vårdenhet med en marknadsmässig hyreskostnad. 

Sambanden som beskrivs i Capios ekonomiska modell i fi guren ovan mot-

svarar operationell information för vilken ansvaret vilar på chefer i frontlinjen. I 

Capios operativa räkningar illustreras detta genom de blå fälten. Se ytterligare 

förklaring av färgkodning på sidorna 83–85.
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Koncernens fi nansiella översikt

2013 2012* 2011

Produktion
Antal öppenvårdstillfällen 4 137 663 2 696 777 2 462 449

Antal slutenvårdstillfällen 232 053 231 201 221 911

Antal operationer 384 373 369 759 336 688

Produktivitet
Medelvårdtid, dygn 5,6 5,7 5,9

Beläggningsgrad vårdavdelningar, % 72,6 74,1 74,0

Utnyttjande av operationssalar, % 7,6 7,5 7,7

Resurser
Arbetade läkartimmar (exklusive Frankrike) 2 066 030 1 324 508 1 386 031

Arbetade timmar övrig medicinsk personal 11 817 928 10 164 204 9 958 281

Antal bäddar 4 863 4 874 4 823

Antal operationssalar 270 265 241

Resultaträkningen (MSEK)
Omsättning 12 420 10 417 9 855

Organisk omsättningstillväxt, % 2,3 2,5 4,5

Rörelseresultat 2, före avskrivningar på övervärden 610 547 545

Rörelsemarginal 2, % 4,9 5,3 5,5

Sysselsatt kapital (MSEK)
Operativa anläggningstillgångar 1 009 1 008 1 011

i % av omsättning3 8,1 8,3 10,3

Operativt sysselsatt kapital 1 259 129 55

i % av omsättning3 2,1 1,1 0,6

Kassafl öde
Investeringar -4981 -7901 -5731

i % av omsättning 4,01 7,61 5,81

Operativt kassafl öde 4661 1291 3551

i % av rörelseresultat 2 76,41 23,61 65,11

Extern nettoskuld
Extern nettoskuld 5 639 5 464 4 733

Extern leverage 5,4 5,22 4,62

*  Då Carema Sjukvård förvärvades i slutet av 2012 inkluderar balansposter för 2012 värden för Carema Sjukvård medan övriga poster inte har 
påverkats av förvärvet. 

1. Inkluderar fastighetsinvesteringar i Frankrike om 96 MSEK (2013), 287 MSEK (2012), 237 MSEK (2011).
2. Extern leverage har justerats med avseende på helårseffekten relaterat till nyligen förvärvade enheter.
3. Justerad för effekter av väsentliga förvärv och avyttringar.

Koncernens fi nansiella översikt
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Koncernens fi nansiella översikt

Verksamhet i fem länder i Europa

Andel av omsättning 2013 (2012*)

Sverige, 49 (49)% 

Frankrike, 37 (37)% 

Tyskland, 8 (8)% 

Norge, 5 (5)% 

Storbritannien, 1 (1)% 

  * Pro forma inklusive förvärvet av Carema Sjukvård.

Omsättning och organisk omsättningstillväxt

2011 2012 2013
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Rörelseresultat och rörelsemarginal*
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  * Diagrammet visar rörelseresultat 2 och 

   rörelsemarginal 2, det vill säga före avskrivningar

   på övervärden och inklusive fastighetsresultat.  

MSEK %

•  Omsättningen 2013 uppgick till 12 420 MSEK (10 417). Total 

omsättningstillväxt var 19,2 procent (5,7), varav 2,3 procent 

(2,5) avsåg organisk tillväxt. 

•  Den organiska omsättningstillväxten påverkades av en 

 negativ priseffekt om 0,5 procent (+0,5), främst till följd av 

prisutvecklingen i Frankrike samt det lägre pris Capio erbjöd 

Stockholms läns landsting i samband med det nya vård-

kontraktet för Capio S:t Görans sjukhus. Positiv organisk 

volymtillväxt om 2,8 procent (2,0).  

•  Periodens rörelseresultat uppgick till 610 MSEK (547). Rörel-

semarginalen uppgick till 4,9 procent (5,3). Resultatökningen 

beror främst på förvärvet av Carema Sjukvård i december 

2012, men också på positiv utveckling i övrig verksamhet, 

justerat för priseffekten på det nya S:t Göran-kontraktet, 

 vilket även påverkade marginalen negativt åren emellan. 

Rörelseresultatet uppnåddes i ett utmanande verksamhets-

klimat med låg till negativ prisutveckling, kombinerat med 

effekter av nya och förlängda vårdavtal.

•  Förvärvet av Carema Sjukvård har förstärkt koncernens posi-

tion i Sverige, framförallt inom primärvård och psykiatri, vilka 

fördubblat sin storlek i antal patienter och medarbetare. 

Under året har Carema Sjukvårds verksamhet framgångsrikt 

integrerats i Capio. 

•  Årets investeringar uppgick till 498 MSEK (790), vilket mot-

svarar 4,0 procent (7,6) av omsättningen. De senaste åren 

har Capio investerat betydande belopp i sjukhusfastigheter 

i Frankrike. Investeringarna 2013 och 2012 påverkades av 

stora konstruktionsprojekt av moderna sjukhus i Paris och 

Lyon och fastighetsinvesteringar i Frankrike uppgick till 96 

MSEK för 2013 respektive 287 MSEK för 2012.

•  Under 2013 förlängdes koncernens långfristiga syndikerade 

fi nansiering med ytterligare tre år till 2017 och 2018. Sam-

tidigt utökades koncernens fi nansiering med ytterligare en 

kreditfacilitet med förfall 2017.

Nyckeltal 2013 2012*

Antal öppenvårdstillfällen 4 137 663 4 123 624

Antal slutenvårdstillfällen 232 053 232 776

Antal medarbetare 11 875 11 450

Omsättning, MSEK 12 420 12 177

* Pro forma inklusive förvärvet av Carema Sjukvård.  
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Väsentliga händelser

Finansiellt utfall 

Omsättning

Omsättningen uppgick till 12 420 MSEK (10 417) med en orga-

nisk omsättningstillväxt om 2,3 procent (2,5). Den organiska 

omsättningstillväxten är framförallt relaterad till en volymökning 

då prisförändringarna är fortsatt låga eller negativa även under 

2013. Det nya vårdavtalet för driften av S:t Görans sjukhus 

 (vilket Capio tilldelades under 2012, för en period om nio år 

med tillhörande optionstid om fyra år) trädde i kraft den 1 januari 

2013 och inkluderade en väsentlig prisreduktion för 2013. 

 Justerat för denna prisförändring var den organiska omsätt-

ningstillväxten under 2013 högre än året före. Omsättningen 

påverkades negativt mellan 2013 och 2012 till följd av föränd-

ringar i valutakurser. Totalt påverkade förändringen i SEK/EUR 

omsättningen negativt med -68 MSEK. Justerat för valuta-

effekter ökade omsättningen med 2 071 MSEK, med positiv 

påverkan av förvärvet av Carema Sjukvård som genomfördes 

i  slutet av 2012.  

Rörelseresultat

Rörelseresultatet före avskrivningar av koncernmässiga över-

värden och omstrukturerings- och förvärvskostnader uppgick 

till 610 MSEK (547). Resultatet påverkades positivt av realisa-

tionsvinster om 10 MSEK (12 MSEK). Även resultatet påverka-

des negativt mellan 2013 och 2012 till följd av förändringar i 

valutakurser. Totalt påverkade förändringen i SEK/EUR resultatet 

negativt åren emellan med -3 MSEK. Justerat för realisations-

vinster och förändringar i valutakurser förbättrades rörelsere-

sultatet med 68 MSEK jämfört med 2012, vilket motsvarade en 

ökning om 12 procent. Rörelseresultatet uppnåddes i ett utma-

nande verksamhetsklimat med låg till negativ prisutveckling, 

kombinerat med effekter av nya och förlängda vårdavtal.  

Avskrivningar av koncernmässiga övervärden och 

omstrukturerings- och förvärvsrelaterade kostnader 

I samband med förvärv av nya verksamheter genomförs en 

marknadsvärdering av samtliga förvärvade tillgångar och skul-

der. För vissa tillgångar, framförallt fastigheter, vårdkontrakt 

och patientlistor överstiger ofta marknadsvärdet det bokförda 

värdet varför ett koncernmässigt övervärde uppstår. Det kon-

cernmässiga övervärdet hänförligt till dessa tillgångar skrivs 

därefter av, baserat på den bedömda nyttjandeperioden. 

Resultatet har belastats med avskrivningar relaterade till 

 koncernmässiga övervärden om totalt 91 MSEK (106). 

Under 2013 genomfördes ett antal strukturåtgärder i verk-

samheten, framförallt i Sverige och Frankrike, vilka påverkade 

resultatet positivt med 20 MSEK (-241) netto. I Sverige var 

strukturåtgärderna främst relaterade till integrationen av 

Carema Sjukvård, tillsammans med vissa förändringar i led-

ningsstrukturen. Martin Engström utsågs till biträdande chef 

för den svenska verksamheten och tillika chef för Capio När-

sjukhus som sedan 1 januari 2014 bildar ett eget affärsområde. 

I Frankrike har arbetet med att förbättra kvalitet och produktivitet 

inom vårdsprocesserna fortsatt. Resultatet av detta arbete 

innebär dels att vissa verksamheter kommer att fl yttas från 

nuvarande till nya lokaler (avser såväl ägda som hyrda lokaler), 

dels vissa genomförda personalneddragningar. Tidplanen för 

vissa projekt fl yttades under 2013 framåt i tiden. Till följd av 

detta har tidigare nedskrivningar av vissa tillgångar samt avsätt-

ningar gjorda för leaseåtaganden för perioder efter utfl yttning, 

justerats för att refl ektera de nuvarande tidplanerna. Totalt 

påverkade dessa justeringar koncernens resultaträkning 

 positivt med 24 MSEK. Utöver detta har ett stöd om netto 

48 MSEK erhållits i Frankrike i samband med ett omlokalise-

ringsprojekt. Under andra halvan av 2013 genomfördes en 

strukturell avyttring av en rehabiliteringsklinik och en dialys-

klinik i Frankrike,  vilket gav en positiv nettoeffekt om 120 MSEK. 

Övriga omstruktureringskostnader avser framförallt uppsäg-

ningskostnader i samband med strukturella förändringar.

 

Finansnetto

Räntenettot uppgick till -319 MSEK (-289) och avser räntekost-

nader för koncernens totala fi nansiering. Räntenettot under 

2013 var högre än 2012, vilket främst är en konsekvens av en 

högre nettoskuld till följd av gjorda investeringar samt helårsef-

fekten av förvärvet av Carema Sjukvård som slutfördes i slutet 

av 2012. Övriga fi nansiella kostnader under 2013 påverkades 

positivt av mindre valutakursförändringar under 2013 jämfört 

med 2012.  

Skatter

Aktuell inkomstskatt uppgick till -116 MSEK (-92). Koncernen 

betalar inkomstskatt i enlighet med gällande regelverk på 

samtliga marknader där koncernen verkar. I tillägg till inkomst-

skatt betalar koncernen betydande belopp i form av andra 

skatter och avgifter såsom sociala avgifter och mervärdes-

skatt. Uppskjuten skatt uppgick till 19 MSEK (102) och avser till 

övervägande del avskrivningar av koncernmässiga övervärden 

samt de återförda nedskrivningarna. 

Periodens resultat

Periodens resultat uppgick till 58 MSEK (-168). Resultatet 

under 2013 var högre än 2012, till följd av positiva effekter från 

omstruktureringsåtgärder genomförda under 2013 och tidigare 

år. I tillägg påverkar omstruktureringsposter och realisations-

vinster resultatet positivt åren emellan.   

Väsentliga händelser
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Väsentliga händelser

Sysselsatt kapital och fi nansiering

Sysselsatt kapital uppgick till 9 745 MSEK (9 332). Avkast-

ningen på det sysselsatta kapitalet uppgick till 6,3 procent 

(6,6). Det sysselsatta kapitalet ökade under 2013 jämfört med 

2012, främst till följd av fortsatta investeringar i utvecklingspro-

grammet för modern medicin, förändringar i rörelsekapital och 

valutakursförändringar. 

Nettoskulden uppgick till 5 639 MSEK (5 464). Ökningen av 

nettoskulden är främst relaterad till investeringar i utvecklings-

programmet för modern medicin, negativa förändringar av 

rörelsekapital och förändringar i valutakurser. Under 2012 

fi nansierades genomförda investeringar och förvärv delvis 

genom ett aktieägartillskott från moderbolaget Capio Holding 

AB med 322 MSEK. 

Kassafl öde

Operativt kassafl öde uppgick till 466 MSEK (129). Föränd-

ringen under 2013 jämfört med 2012 var främst relaterad till 

lägre nettoinvesteringar och förändringar i rörelsekapital. 

Operativt kassafl öde under 2013 och 2012 påverkades av 

effekter från förändrade betalningsvillkor i nya och förlängda 

vårdkontrakt. Under 2013 uppgick investeringar i franska 

 fastighetsprojekt till 96 MSEK medan motsvarande belopp 

för 2012 var 287 MSEK. 

Övriga väsentliga händelser under räkenskapsåret

Stärkt fi nansiell ställning möjliggör fortsatta investeringar 

i vår infrastruktur samt kompletterande förvärv 

Under 2013 förlängdes koncernens huvudsakliga lånefaciliteter 

med ytterligare tre år till 2017 respektive 2018 vilket innebär 

ökad fl exibilitet för koncernen. Utöver att befi ntliga lånefacilite-

ter förlängdes, säkerställdes ytterligare en kreditfacilitet med 

förfall 2017. Åtgärderna har bidragit till att koncernens ekono-

miska ställning har förstärkts vilket möjliggör fortsatta investe-

ringar i utvecklingsprogram för modern medicin samt genom-

förande av kompletterande förvärv.

Verksamhetschef Marielle Richard och sjuksköterska Chantal Rampon på dagoperationsenheten vid Capio Clinique de la Sauvegarde i Lyon. Sjukhuset är ett av 

de ledande inom så kallad rapid recovery och under 2013 genomfördes här världens första partiella kolektomi, avlägsnande av del av tjocktarmen, i dagkirurgi. 
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Väsentliga händelser

Integration av Carema Sjukvård i Capio 

I slutet av 2012 förvärvades Carema Sjukvårds verksamhet i 

Sverige. De olika delarna av Carema Sjukvårds verksamhet har 

under 2013 integrerats i respektive affärsområde. Vårdcentra-

lerna har integrerats i Capio Närsjukvård, psykiatrienheterna i 

Capio Psykiatri och specialistklinikerna i Capio Specialistklini-

ker. Fokuserat och dedikerat arbete från alla involverade har 

resulterat i en framgångsrik integration snabbare än förväntat. 

Investeringar i vår infrastruktur

Koncernens stärkta fi nansiella ställning skapar goda förutsätt-

ningar för strategiska investeringar i verksamheten. Investe-

ringar genomförs i kompetensutveckling, utrustning och fastig-

heter för att skapa förbättrade möjligheter att bedriva och 

utveckla moderna vårdprocesser samt förbättra arbetsmiljön 

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

delar av lokalerna, framför allt i Frankrike. Under 2012 och 

2013 har koncernen färdigställt tillbyggnationer såväl som 

renoveringar av de äldre delarna av vissa fastigheter i Paris och 

Lyon. Investeringarna möjliggjorde en sammanslagning av 

verksamheterna från två av våra kliniker i Lyon under det andra 

halvåret 2012. Tillbyggnationerna i Paris och Lyon påbörjades 

under 2010. Genomförda investeringar under 2013 uppgick till 

96 MSEK (287) och totala investeringar sedan 2010 uppgår till 

861 MSEK. 

I Bayonne och Orange byggs nu två nya kliniker, speciellt 

anpassade för att stödja moderna vårdprocesser (investerings-

besluten fattades under 2012). Den nya kliniken i Bayonne 

kommer att möjliggöra en sammanslagning av tre nuvarande 

kliniker till en, från och med slutet av 2015. Den nya kliniken i 

Orange kommer att möjliggöra en sammanslagning av två 

befi ntliga kliniker till en, från 2015. Sammantaget kommer 

dessa projekt att kräva investeringar om 80 MEUR vilka kom-

mer att fi nansieras genom operationella leasingavtal med en 

extern part. Ytterligare investeringsbehov fi nns och projekt 

utvärderas i takt med att planerna för förbättrade vårdproces-

ser utvecklas.  

Förvärv, avyttringar och nya vårdkontrakt

Under 2013 förvärvades en kirurgiklinik i Bergen (Norge), en 

geriatrisk enhet i Sverige samt vårdcentralsverksamhet i Sve-

rige. Dessutom förvärvades några minoritetsposter i Frankrike. 

Dessa förvärv medförde, i kombination med tidigare genom-

förda förvärv, ett totalt förvärvsrelaterat kassautfl öde om 42 

MSEK (861) under 2013. Under det andra halvåret 2013 avytt-

rades en rehabiliteringsklinik och en dialysklinik i Frankrike. 

Totala erhållna köpeskillingar för avyttringar uppgick till 190 

MSEK (7).

 Under 2013 tilldelades Capio i Sverige ett antal mindre vård-

kontrakt inom ögonkirurgi, allmänkirurgi och missbruksvård. 

Händelser under första kvartalet 2014

Förvärv

Under det första kvartalet 2014 förvärvades två primärvårds-

enheter och en specialistklinik i Sverige. Det är vårdcentralerna 

Familjeläkarna Falkenberg Skrea och Söderbro, med en fi lial 

i Glommen och barnavårdscentralen Centrum i Falkenberg, 

samt specialistkliniken Hjärthuset i Varberg som nu blir en del 

av Capio Närsjukvård. Familjeläkarna i Falkenberg har cirka 

14 000 listade patienter. Specialistkliniken Hjärthuset i Varberg 

bedriver verksamhet inom kardiologi och tar emot patienter via 

remiss från vårdgivare i Region Halland.
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Koncernens operativa resultaträkning

MSEK 2013 % 2012 % 2011 %

Omsättning 12 420 10 417 9 855
Organisk omsättningstillväxt, % 2,3 2,5 4,5

Direkta kostnader -10 572 85,1 -8 825 84,7 -8 343 84,7

Bruttoresultat 1 848 1 592 1 512
Bruttomarginal, % 14,9 15,3 15,3

Overheadkostnader -1 453 11,7 -1 266 12,1 -1 174 11,9

Rörelseresultat 1, före avskrivningar på 
övervärden och fastighetsresultat 395 326 338
Rörelsemarginal, % 3,2 3,1 3,4

Fastighetsresultat 215 221 207

Rörelseresultat 2, före avskrivningar på 
övervärden 610 547 545
Rörelsemarginal 2, % 4,9 5,3 5,5

Avskrivningar på koncernmässiga övervärden -91 0,7 -106 1,0 -113 1,1

Omstruktureringsposter 20 -0,2 -241 2,3 -28 0,3

Förvärvsrelaterade kostnader -5 0,0 -16 0,2 -24 0,2

Rörelseresultat 534 4,3 184 1,8 380 3,9

Räntenetto -319 -289 -359

Övriga fi nansiella poster -60 -73 -113

Resultat före skatt 155 -178 -92

Aktuell skatt -116 -92 -46

Uppskjuten skatt 19 102 -4

Periodens resultat 58 -168 -142

Operativ resultaträkning

Den operationella vårdverksamheten där linjechefen är ansvarig.

Fastighetsverksamheten där respektive affärsområde är ansvarigt.

Ej operationella delar med legalt ansvar på koncern- eller affärsområdesnivå.

Finansiella delar med ansvar på koncern- (fi nansavdelning) eller affärsområdesnivå.
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Koncernens operativa balansräkning

MSEK 2013 2012 2011

Operativt sysselsatt kapital 1
Operativa anläggningstillgångar 1 009 1 008 1 011

Nettokundfordringar 1 074 984 710

DSO 1 31 30 27

Övriga operativa tillgångar 627 619 620

Övriga operativa skulder -2 451 -2 482 -2 286

Operativt sysselsatt kapital 1 259 129 55
i % av omsättning1 2,1 1,1 0,6

Operativt sysselsatt kapital 2
Operativa fastigheter 2 347 2 313 2 069

Operativt sysselsatt kapital 2 2 606 2 442 2 124
i % av omsättning1 21,0 20,1 21,6

Övrigt sysselsatt kapital
Mark och byggnader, övervärden 1 098 1 093 1 366

Goodwill och övriga förvärvsrelaterade övervärden 6 636 6 510 5 778

Skattefordringar och skulder -580 -610 -527

Övriga kortfristiga fordringar, skulder och avsättningar -15 -103 135

Övrigt sysselsatt kapital 7 139 6 890 6 752

Totalt sysselsatt kapital 9 745 9 332 8 876
Avkastning på sysselsatt kapital, %1 6,3 6,6 6,1

Nettoskuld
Likvida medel 195 80 216

Räntebärande skulder -5 548 -5 206 -4 565

Räntebärande skulder till koncernbolag – – -70

Övriga räntebärande skulder och avsättningar -286 -338 -316

Totalt nettoskuld -5 639 -5 464 -4 735

Eget kapital
Totalt eget kapital -4 106 -3 868 -4 141
Total fi nansiering -9 745 -9 332 -8 876

1. Justerad för effekter från väsentliga förvärv och avyttringar.      
 

Operativ balansräkning
– sysselsatt kapital och fi nansiering

Den operationella vårdverksamheten där linjechefen är ansvarig.

Fastighetsverksamheten där respektive affärsområde är ansvarigt.

Ej operationella delar med legalt ansvar på koncern- eller affärsområdesnivå.

Finansiella delar med ansvar på koncern- (fi nansavdelning) eller affärsområdesnivå.
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Koncernens operativa kassafl ödesanalys

MSEK 2013 % 2012 % 2011 %

Nettoskuld ingående balans -5 464 -4 735 -7 078

Rörelseresultat 2, före avskrivningar på övervärden 610 4,9 547 5,3 545 5,5

Investeringar -498 -4,0 -790 -7,6 -573 -5,8

Avyttring anläggningstillgångar 116 0,9 64 0,6 2 0,0

Återföring avskrivningar 443 3,6 411 3,9 387 3,9

Nettoinvesteringar 61 0,5 -315 -3,0 -184 -1,9

Förändring av nettokundfordringar -55 -0,4 -163 -1,6 35 0,4

Förändring av övrigt operativt sysselsatt kapital -150 -1,2 60 0,6 -41 -0,4

Operativt kassafl öde 466 3,8 129 1,2 355 3,6

Operativt kassafl öde i % av rörelseresultat 2 76,4 23,6 65,1

Betalda skatter -130 0 -152

Fritt kassafl öde (exkl fi nansiella poster) 336 129 203
Fritt kassafl öde i % av rörelseresultat 2 55,1 23,6 37,2

Betalda fi nansiella poster netto -331 -315 -340

Fritt kassafl öde efter fi nansiella poster 5 -186 -137
Fritt kassafl öde efter fi nansiella poster i % 
av rörelseresultat 2 0,8 -34,0 -25,2

 

Förvärv/avyttringar av bolag 148 -861 -396

Betalda förvärvskostnader -3 -14 -21

Sale and leaseback – – 50

Betalda omstruktureringskostnader -100 -42 -27

Aktieägartillskott – 322 –

Betalda utdelningar -2 – -228

Nettokassafl öde1 48 -781 -759
Nettokassafl öde, kvarvarande verksamhet i % 
av rörelseresultat 2 7,9 -142,7 -139,3

Förändring av fi nansiell leasingskuld -83 -15 -95

Valutaeffekter -127 114 -3

Övriga poster2 -13 -47 3 200

Nettoskuld utgående balans -5 639 -5 464 -4 735

1. Nettokassafl öde är defi nierat som förändring av nettolåneskulden samt likvida medel.
2. Reglering av aktieägarlån ingår med 3 272 under 2011.    

Operativ kassafl ödesanalys

Den operationella vårdverksamheten där linjechefen är ansvarig.

Fastighetsverksamheten där respektive affärsområde är ansvarigt.

Ej operationella delar med legalt ansvar på koncern- eller affärsområdesnivå.

Finansiella delar med ansvar på koncern- (fi nansavdelning) eller affärsområdesnivå.
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Övrig information

Övrig information

2013 2012 2011

Medarbetare (FTE*)
Sverige 5 094 3 385 2 997

 varav Capio Närsjukvård 2 015 941 771

 varav Capio Specialistkliniker 1 233 806 705

 varav Capio Psykiatri 424 234 298

 varav Capio S:t Görans sjukhus 1 389 1 372 1 200

Frankrike 5 268 5 318 5 103

Tyskland 1 041 1 009 994

Norge 305 267 259

Storbritannien 167 163 152

Totalt 11 875 10 142 9 505

* FTE (full-time employees) avser antal anställda uttryckt som heltidstjänster i genomsnitt under året.    
  

2013 2012 2011

Omsättning (MSEK)
Sverige 6 122 4 224 3 826

 varav Capio Närsjukvård 2 481 1 183 995

 varav Capio Specialistkliniker 1 493 1 078 941

 varav Capio Psykiatri 540 293 285

 varav Capio S:t Görans sjukhus 1 616 1 675 1 606

Frankrike 4 552 4 515 4 421

Tyskland 1 031 1 000 994

Norge 594 552 497

Storbritannien 121 124 115

Totalt 12 420 10 417 9 855

2013 2012 2011

Investeringar (MSEK) 
Sverige -109 -146 -86

 varav Capio Närsjukvård -20 -12 -16

 varav Capio Specialistkliniker -24 -84 -27

 varav Capio Psykiatri -3 -2 -4

 varav Capio S:t Görans sjukhus -55 -45 -37

Frankrike -303 -542 -445

Tyskland -21 -65 -22

Norge -34 -36 -20

Storbritannien -31 -1 0

Totalt -498 -790 -573
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Defi nitioner

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 

 sjudagarsvecka, ej i procent av öppettid.

Beläggningsgrad vårdavdelningar: Beräknas genom antal 

producerade vårddagar dividerat med antalet möjliga dagar. 

Antalet möjliga dagar beräknas som antal bäddar multiplice-

rat med antal dagar i perioden.

Resurser 

Antal medarbetare: Antal anställda uttryckt som heltids-

tjänster i genomsnitt under året.

DSO (Days of sales outstanding)

Genomsnittlig utestående nettokundfordran i förhållande till 

omsättningen. Mäts i dagar.

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.

Defi nitioner 



Avsnitt

88 CAPIO ÅRSÖVERSIKT 2013

Barnmorska Eva Larsson Kullander på Capio Läkagruppen 
i Örebro, där man under många år arbetat aktivt med 

bemötande av patienter med goda resultat.
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Bolagsstyrning

Capios bolagsstyrning

Styrning genom 
tydligt ansvar 
Ägare

Capio-koncernen 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 strukture-

rad process för val av revisorer genom revisionskommittén. 

Styrelsen behandlar frågor och områden vilka har en väsentlig 

påverkan på koncernens fi nansiella ställning och anseende, i 

enlighet med arbetsordningen. 

Under 2013 har styrelsen haft fem ordinarie möten och i sed-

vanlig ordning har styrelsen behandlat frågor som rör medicinsk 

kvalitet, fi nansiell budget för 2014, koncernens fi nansiering 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 riktlinjer 

och regler för den fi nansiella rapporteringen i koncernen vilka 

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

Koncernens externa revisorer deltar i denna verifi eringsprocess.

Medicinsk styrning

Den medicinska styrningen utgår från Capios modell för bolags-

styrning och den organisationsstruktur som har tagits fram för 

detta syfte. Att kvalitetsstyrningen följer samma organisation 

som övriga centrala delar i verksamheten, exempelvis fi nansiell 

kontroll och uppföljning, är av betydelse för sambandet mellan 

ägarskap och befogenheter och i slutändan för att nå de högt 

ställda kvalitetsmålen. 

Medlemmarna i Capios medicinska kvalitetskommitté till-

sätts av styrelsen och kommittén utgörs av en ordförande, 

representanter för ägarna, koncernchefen samt den under 

2013 utsedda funktionen chief medical offi cer, CMO. I den 

medicinska kvalitetskommittén diskuteras övergripande princi-

per för Capios kvalitetsarbete, både utifrån nuläget och utifrån 

förslag till utveckling framöver. Förslagen som behandlas kom-

mer till största del från Capios olika affärsområden, vilket är en 

förutsättning för goda resultat. Dels då olika länder ställer olika 

krav på kvalitetsrapportering och dels då Capio strävar efter 

att identifi era och skapa egna arbetssätt och mätmetoder uti-

från vad som är best practice. 

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. Capios CMO ansvarar ytterst för 

den medicinska styrningen gentemot koncernchefen.

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 

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 drif-

ten styrs med hjälp av tydliga och mätbara ansvarsområden, 

som följs upp med hjälp av både operativa och fi nansiella nyck-

eltal, resultaträkning, balansräkning och kassafl ödesrapporter 

samt mätningar av den medicinska kvaliteten. Organisationen 

är decentraliserad, 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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Capios roll i samhället

att ligga i framkant inom modern medicin vill vi, vid sidan av att 

höja vårdkvaliteten, underlätta skiftet från kostsam slutenvård 

till för samhället mer kostnadseffektiv öppenvård. Genom vår 

närvaro i fl era länder ser vi en möjlighet och ett ansvar att 

sprida best practice där vi identifi erar att likartade verksamhe-

ter i olika länder har kommit olika långt i detta skifte. Ett sådant 

område är dagkirurgi, där en större andel ingrepp utförs i 

öppenvård i Sverige än i till exempel Frankrike. Kortare medel-

vårdtider genom bland annat en högre andel dagkirurgisk 

verksamhet är av betydelse för att samhället framöver ska 

kunna klara att möta en ökande efterfrågan på sjukvårdstjänster 

med ett samhällsekonomiskt begränsat utrymme. Detta skifte 

pågår nu i Frankrike och Capio är en del av utvecklingen 

genom att vi under många år har kunnat inspirera den franska 

organisationen och dra nytta av utvecklingen av modern medi-

cin i Sverige. Till exempel samlade vi under 2013 drygt 80 

läkare, sjuksköterskor och chefer från verksamheter runt om i 

Europa till ett ortopediseminarium, ett exempel på hur vi arbe-

tar med kunskapsöverföring och erfarenhetsutbyte. 

Den 1 januari 2013 trädde Capios nya avtal med Stockholms 

läns landsting i kraft. Avtalet gäller driften vid S:t Görans sjuk-

hus i Stockholm och innebär en lägre ersättning än jämförbara 

sjukhus i Stockholm och högre kvalitetsåtagande än i 

tidigare avtal. Detta är möjligt tack vara ett starkt fokus på 

kvalitets- och produktivitetsförbättringar genom förbättrade 

arbetssätt och en tydlig profi lering av sjukhuset mot sitt akut-

uppdrag. För att fortsatta kvalitets- och produktivitetsförbätt-

ringar ska kunna uppnås på ett framgångsrikt sätt inom 

Capios verksamheter krävs att vi bedriver en sund och ekono-

miskt lönsam verksamhet som möjliggör återinvesteringar i 

modern medicin och ändamålsenlig miljö och utrustning. På 

så sätt kan vi erbjuda god vård till fl er. Ett ständigt pågående 

arbete som aldrig tar slut. 

Capios roll i samhället

Vårt främsta ansvar är 
att leverera god vård 
Vi fi nns till för en uppgift. Att bota, lindra och trösta 

patienter som söker sjukvård hos Capio. Detta är vårt 

främsta åtagande och med detta följer ett stort ansvar 

gentemot våra patienter, beställare, politiker, medborgare 

och samhället i stort. Detta är vårt samhällsansvar. Med 

utgångspunkt i detta kan patient- och samhällsnyttan 

sägas vara samma sak och att erbjuda sjukvårdstjänster 

innebär därmed också ett förtroende. Från patienten som 

litar på att vi skapar förutsättningar för bästa möjliga till-

frisknande och från samhället som förväntar sig att vi 

bedriver vår verksamhet på ett ansvarsfullt sätt och 

 levererar god vård över tiden. 

Kvalitet som utgångspunkt

Vi på Capio förvaltar detta förtroende och ansvar med en tydlig 

kvalitetsansats. Vi har en beprövad verksamhetsmodell som 

grundar sig i Capios kultur där kvalitet, medkänsla och omsorg 

är basen för allt vi gör. Genom ett målmedvetet och metodiskt 

kvalitetsarbete inom områdena; modern medicin, god informa-

tion, vänligt bemötande och ändamålsenlig miljö och utrust-

ning, säkerställer vi en ständig förfl yttning mot bättre behand-

lingsresultat och ökad patientnytta. Kvalitet driver produktivitet  

och förutom patient nyttan ger kvalitetsarbetet även samhälls-

ekonomiska fördelar då resurserna räcker till att ge fl er patienter 

god sjukvård. Under 2013 har vi tagit ytterligare ett steg i vårt 

metodiska kvalitetsarbete och inlett ett strukturerat arbete med 

att defi niera och mäta kvalitet inom samtliga verksamheter i 

Capio. Detta skapar ytterligare förutsättningar för kvalitetsför-

bättringar och jämförelser mellan enheter och länder. Med 

detta arbete vill Capio också bidra till en ökad transparens 

och öppenhet kring sjukvårdens kvalitet. 

Capios högt ställda ambition handlar också om att bidra till 

utvecklingen och omdaningen av europeisk sjukvård. Genom 

2001 inrättade Capio en forskningsstiftelse som stödjer 

patientnära forskning och annan betydelsefull forskning för 

stora folkhälsogrupper. 

Forskningen ska syfta till fördjupad kunskap om hur vårdin-

satser kan minska patienters lidande och öka livskvaliteten. 

Forskningen kan även inrikta sig mot förbättringar i arbetssätt 

och vårdprocesser. Detsamma gäller forskning som ger ökad 

kunskap om kvalitet och säkerhet inom hälso- och sjukvård 

samt ekonomiska uppföljningssystem inom vården.

Ansökan kan göras en gång per år och intresset för att söka 

är stabilt. Styrelsen består av fem ledamöter, varav tre är obero-

ende ledamöter, fristående från Capio. Processen för urval av 

anslag görs av ett arbetsutskott bestående av de fyra styrelsele-

damöterna med medicinsk kompetens. Ansökningarna bedöms 

utifrån kvalitet, relevans och patientnytta. 

Under 2013 beviljades 28 projekt anslag från stiftelsen på 

totalt 726 TSEK. Sedan starten har stiftelsen delat ut över 

15,2 MSEK.

Stöd till patientnära forskning – Capio Forskningsstiftelse
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Capios uppförandekod

God etik och 
sunda relationer 
Capios uppförandekod ger principiell vägledning i beslut 

som koncernen, dess styrelse och medarbetare fattar 

inom ramen för verksamheten och i interaktionen med våra 

patienter, medarbetare, uppdragsgivare, affärspartners, 

aktieägare och samhället i stort. Grundtanken är att vi ska 

bemöta andra som vi själva vill bli bemötta och att vi ska 

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 långsiktigt 

god verksamhet.

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

tionen och varje enskild medarbetare präglas av ärlighet och 

integritet. Capio kompromissar aldrig med kraven när det kom-

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

man som medarbetare förväntas uttrycka sin åsikt öppet och 

peka på felaktigheter om sådana identifi eras. Därigenom kan vi 

fortsätta att genomföra de förbättringar som krävs för att 

utveckla verksamheten och möta de behov och utmaningar 

som fi nns inom europeisk sjukvård.

God verksamhetsetik och sunda relationer

Att bedriva verksamhet som en ansvarsfull samhällsmedlem 

innebär bland annat att Capio ska följa gällande lagar och för-

ordningar i de länder där bolaget är verksamt. Vi kräver ärlighet 

och integritet av alla medarbetare och förväntar oss detsamma 

av företagets verksamhetskontakter. Capio är politiskt neutralt 

och tar inte politisk ställning

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 konventio-

ner om mänskliga rättigheter. Capio behandlar alla medarbe-

tare 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.

Kirurg Quang Nguyen (till höger) och urolog Denis Mianné på Capio Clinique de Provence i Orange, Frankrike. 
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Uppfylla miljökraven

Capio eftersträvar hög effektivitet i användning av energi och 

naturresurser, gynnar system för återvinning och återanvänd-

ning av material och arbetar för att förebygga och minimera 

föroreningar. Vi ska uppfylla eller överträffa miljökrav enligt 

lagar, förordningar och internationella avtal på våra marknader.

Ansvar för vårt agerande

Varje medarbetare ska följa uppförandekoden och varje chef 

ansvarar för att medarbetare och affärspartners är informerade 

om innehållet. Medarbetarna ombeds rapportera avvikelser 

från koden till sin chef för undersökning och eventuella korrige-

ringar. Överensstämmelse med innehållet följs löpande upp 

som en integrerad del av verksamhetsstyrningen. Varje chef 

ansvarar för lokal uppföljning och att relevanta frågor rapporte-

ras vidare. Upprepade och allvarliga avvikelser leder till korri-

gerande åtgärder. Om någon affärspartner upprepade gånger 

eller allvarligt bryter mot uppförandekoden kommer samarbe-

tet att upphöra.

Policies för uppföljning och styrning

En grundläggande princip inom Capio-koncernen är att vi ska 

hålla högsta tänkbara standard i både vårt professionella och 

etiska uppförande. Detta ska avspeglas i alla våra handlingar 

och vi har satt höga mål för öppenhet, ärlighet och ansvarsta-

gande, vilket är det våra chefer och medarbetare har att för-

hålla sig till. Naturligtvis siktar vi mot att göra rätt från början, 

men i de fall så inte sker har vi skapat ett ramverk att falla till-

baka på, för att inte riskera vår personals eller våra patienters 

säkerhet.   

Nya riktlinjer mot korruption 

Capio tar tydlig ställning mot korruption och i samband med 

att Capios uppförandekod uppdaterades under 2013 antogs 

även nya riktlinjer i syfte att upptäcka och motverka förekom-

sten av mutor, bestickning och övrig korruption. Riktlinjerna 

kompletteras av lokala riktlinjer anpassade för respektive land 

som Capio bedriver verksamhet i. Varje misstanke om brott 

mot dessa policies kommer att utredas och vid behov kommer 

nödvändiga åtgärder att vidtas. 

Visselblåsar-funktion inrättad under året

För att ytterligare tydliggöra Capios ställning i fråga om öppen-

het, ärlighet och ansvar inrättades under 2013 en så kallad 

 visselblåsar-funktion dit vi uppmuntrar medarbetare och andra 

som kommer i kontakt med Capios verksamhet att rapportera 

allvarliga betänkligheter. Med allvarliga betänkligheter avses 

exempelvis olagliga handlingar, intressekonfl ikter, tvivelaktiga 

redovisningsprinciper och missbruk av fullmakt. Funktionen är 

ett komplement till det interna rapporteringssystemet, det vill 

säga ansvarig chef eller personalavdelning. Rapporteringen 

avser otillbörliga handlingar begångna av ledning eller andra 

nyckelpersoner inom Capio och kan ske anonymt. Capios 

 visselblåsar-funktion hanteras via en oberoende advokatbyrå 

i Sverige och samtliga anmälningar kommer att utredas. 

Unikt kollektivavtal garanterar meddelandefrihet

Under 2011 tecknade Capio 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 formaliserades och 

tydliggjordes 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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Capios europeiska företagsråd

Öppenhet, ärlighet 
och ansvarstagande
Rutiner för visselblåsarfunktion och tydliga riktlinjer för 

sund affärsetik. Det var resultatet av det nionde mötet för 

Capios europeiska företagsråd (European Works Council, 

EWC), som ägde rum i Lyon den 19–20 september 2013. 

Därmed förstärks de redan höga ambitionerna för ett pro-

fessionellt och etiskt sunt uppförande inom organisationen.

– Det skapar ökad tydlighet i vad vi står för och hur vi ska agera 

i vardagen. Det är bra för koncernen som helhet, våra medarbe-

tare, leverantörer och inte minst våra patienter, säger Kevin 

Thompson, arbetstagarordförande för Capios företagsråd. 

Capios uppförandekod innehåller vår vision, mission och 

våra kärnvärden. I syfte att ytterligare förtydliga och betona 

vikten av sund affärsetik antog Capio, i samband med det 

europeiska företagsrådet, riktlinjer mot mutor och korruption 

inom koncernen. 

Uppmuntrar till att informera om brister

Dessutom fattades beslut om en så kallad visselblåsarfunktion 

inom organisationens samtliga delar. Det innebär att medarbe-

tare och andra som ser allvarliga brister i Capios verksamhet 

kan föra denna information vidare under anonymitet. 

– Rättigheten för alla medarbetare i Capio att kunna rappor-

tera missförhållanden på arbetet utan rädsla för repressalier är 

en grundläggande komponent i en arbetskultur som är fri från 

rädsla och diskriminering. De nya riktlinjerna stärker rollen för 

samtliga medarbetare inom företaget, säger Kevin Thompson.

Under 2014 kommer de nya riktlinjerna och policyn om 

visselblåsarfunktionen att spridas till samtliga medarbetare 

inom koncernen tillsammans med företagets uppförandekod. 

Bra forum för att utveckla koncernen

Det europeiska företagsrådet är ett företagsövergripande 

forum där fackliga representanter från varje land deltar tillsam-

mans med ledande representanter för företaget. Att övergri-

pande riktlinjer, likt dem som beslutades vid höstmötet 2013, 

tas fram i samverkan är en fördel.

– Vi har mycket att lära av varandra när det gäller att 

utveckla Capio. Jag tycker att såväl ledning som fackliga 

representanter bidrar till det, i en öppen och givande dialog, 

säger Kevin Thompson. 

Fakta om europeiska företagsråd

EU-direktivet om företagsråd är tillämpligt på företag 

med minst 1 000 medarbetare inom EU och minst 150 

medarbetare i två länder. Capio är ett av få sjukvårds-

företag som har tagit initiativet till att bilda ett europe-

iskt företagsråd. Företagsrådet bildades 2006 av 

Capio och fackförbund i de länder där Capio bedriver 

verksamhet.

VD och koncernchef Thomas Berglund och Kevin Thompson, arbetstagarordförande för 

Capios företagsråd, vid ett av det europeiska företagsrådets möten. 
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motsvaras organisationsnivån huvudenhet av ett sjukhus eller 

en klinik medan en enhet till exempel kan vara en vårdcentral 

eller annan samling vårdenheter under gemensam ledning. En 

vårdenhet motsvarar exempelvis en eller fl era vårdavdelningar 

eller operationssalar. För mindre verksamheter, såsom en min-

dre vårdcentral, är ofta vårdenhet samma sak som enhet. Vid 

årsskiftet 2013 bestod Capios organisation och uppföljning av 

mer än 550 vårdenheter, som summerades i cirka 370 enheter 

respektive 68 huvudenheter.

Capios medarbetare

Under 2013 var, omräknat till heltidstjänster, 11 875 medarbetare 

sysselsatta i Capios verksamheter. Av dessa var cirka 10 procent 

läkare1, cirka 42 procent sjuksköterskor och cirka 19 procent 

övrig medicinsk personal. Capios övriga medarbetare arbetar 

med direkt eller indirekt stöd till vårdverksamheten. Då patien-

terna är utgångspunkten i Capios organisation är alla personal-

grupper lika viktiga eftersom de kompletterar varandra. Det är 

teamen som tillsammans skapar bästa möjliga förutsättningar 

för patienternas tillfrisknande och en positiv vårdupplevelse. 

Våra medarbetare 
– länken till god kvalitet

Vår vision är att erbjuda varje patient bästa möjliga livs-

kvalitet. I praktiken är det våra medarbetare som utgör 

Capio och som gör skillnad för patienten. Med utgångs-

punkt i Capio-modellen arbetar vi därför med att skapa en 

organisation där medarbetare ges befogenheter och tar 

ansvar för sina uppgifter samt driver ett ständigt förbätt-

ringsarbete. Goda relationer med våra medarbetare som 

bygger på ömsesidig respekt och förtroende är därmed 

av allra största betydelse för oss. 

Stark lokal organisation som speglar patientarbetet

För att stödja vårt viktiga patientarbete har vi organiserat oss 

utifrån en decentraliserad modell som ger ansvar, befogen-

heter och resurser till teamet och individerna. På så sätt säker-

ställer vi att beslut fattas så nära patienterna som möjligt samt 

att vi möter de lokala behoven för varje verksamhet. Med ett 

starkt lokalt ledarskap där de operativa cheferna ges rätt man-

dat och ansvar, och med koncernövergripande policies som 

stöd, skapas förutsättningar att utveckla den lokala verksam-

heten på bästa sätt. 

Capio-koncernens verksamhet bedrivs genom våra 

huvudenheter, enheter och vårdenheter. Den sistnämnda orga-

nisationsnivån är den där vården de facto utförs. I de fl esta fall 

1  Notera att läkare i Frankrike bedriver fristående  verksamheter och inte 

 inräknas i Capios medarbetare. Läs mer om detta på sidan 97.

Operationssjuksköterska Linda O. Janild och undersköterska Cathrin Edvardsen på Volvat i Fredrikstad, Norge. 
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Fördelningen av Capios anställda i åldersgrupperna är relativt 

jämn. Av de 11 875 medarbetarna var 9 819 kvinnor och 2 056 

män (83 procent respektive 17 procent). 

Av Capios medicinska personal var i genomsnitt 95,8 pro-

cent anställda direkt av Capio under 2013. För sjuksköterskor 

och övrig klinisk personal var andelen anställd personal 98,5 

procent respektive 97,8 procent. Andelen anställda läkare var 

81,0 procent. Capios målsättning är att ha en hög andel fast 

anställd personal, både för att kontinuitet i vårdkontakter ska-

par trygghet för patienterna och för att kontinuitet i personal-

styrkan skapar bättre förutsättningar för en god utveckling av 

vården. Svårigheter att rekrytera specifi k kompetens är en fak-

tor som påverkar andelen inhyrd personal. Främst ser vi dessa 

svårigheter inom vissa läkarspecialiteter. I Sverige råder bland 

annat brist på allmänläkare och psykiatriker, vilket är en natio-

nell utmaning. Andelen anställda läkare påverkas också av att 

läkare, framförallt i Norge, arbetar i egna fristående verksam-

heter inom ramen för Capios verksamhet. Dessa läkare är inte 

anställda av Capio men då samarbete regleras i kontrakt och 

då intäkter och kostnader hänförliga till aktiviteterna inkluderas 

i Capios resultaträkning, rapporteras de som del av medarbe-

tarstyrkan. Läs mer om detta nedan.

Fristående yrkesutövare verksamma i Capio

Capios organisation och dess förutsättningar ser olika ut i olika 

verksamhetsländer. Till exempel är läkare i Sverige anställda av 

Capio medan läkare i Frankrike inte är anställda och avlönade 

av Capio och därför inte inräknas i medarbetarstyrkan. I Frank-

rike bedriver läkarna fristående verksamheter samtidigt som all 

övrig medicinsk personal samt lokaler, material och utrustning 

tillhandahålls av Capio. Detta ställer höga krav på planering av 

verksamheten och goda relationer och nära samarbete med 

läkarna, som är fria att ta emot och behandla patienter vid det 

sjukhus de önskar. Intäkterna från läkarnas tjänster redovisas 

inte i Capios omsättning och Capio bär inte heller personal-

kostnader för dessa läkare. Utöver de medarbetare som ingår i 

Capios medarbetarstyrka om 11 875 medarbetare var, omräk-

nat till heltidstjänster, cirka 1 100 fristående läkare (1 300 läkare 

räknat som individer) aktiva i Capios franska verksamhet under 

2013. 

Även i Storbritannien och Norge fi nns inslag av självständiga 

yrkesutövare som arbetar genom Capios verksamhet. Omräk-

nat till heltidstjänster var drygt 60 fristående så kallade konsu-

lenter, främst läkare, aktiva i Capios norska verksamhet under 

2013. Under samma period arbetade, omräknat till heltidstjäns-

ter, cirka 14 fristående terapeuter i Capios engelska verksamhet.  

Även i dessa länder ställer den högre graden av självständighet 

höga krav på goda relationer och planering av verksamheten. 

Till skillnad från de franska läkarna inräknas de norska konsulen-

terna och de engelska fristående terapeuterna i Capios med-

arbetarstyrka då samarbete regleras genom kontrakt och då 

intäkter och kostnader förknippade med dessa personers aktivi-

teter ingår i Capios resultaträkning. 

Möjlighet till utveckling är en viktig framgångsfaktor

Den samlade kunskapen som fi nns inom Capio byggs och för-

valtas av engagerade och kunniga medarbetare. En avgörande 

framgångsfaktor för Capio är därför att vi lyckas attrahera, 

behålla och utveckla rätt medarbetare. Vi arbetar aktivt för att 

uppfattas som ett förstaval som arbetsgivare och utveckling 

och gott ledarskap är viktiga frågor för oss. Då våra medarbe-

tare arbetar i en verksamhet som ställer höga krav på kunskap, 

fl exibilitet och öppenhet för förändringar är vår ambition att 

kontinuerligt kunna erbjuda såväl karriärs- som utbildnings- 

och utvecklingsmöjligheter. 

Ett sätt att kunna behålla och utveckla våra kompetenta 

medarbetare är att uppmuntra intern rörlighet. Att skapa möj-

ligheter för medarbetare att ta sig an ett nytt ansvarsområde, 

en ny roll eller att byta enhet bidrar till kompetensutveckling, 

ökat engagemang och helhetssyn. Initiativet Capio Akademie i 

Tyskland är ett exempel på hur vi arbetar med utbildning och 

intern rörlighet. De viktigaste byggstenarna i akademin är trai-

neeprogram, utbytesprogram, stipendium och medicinsk kon-

gress. Ett annat exempel är den webbaserade utbildningsplatt-

form som lanserades i Frankrike under 2013 för att underlätta 

vidareutbildning och kunskapsspridning inom affärsområdet. 

Forskning har också stor betydelse för utvecklingen av vårt 

vårdutbud och för att öka engagemanget hos våra anställda. 

Inom koncernen bedrivs forskning, exempelvis på Capio S:t 

Görans sjukhus och på Capio Artro Clinic i Sverige. 2001 inrät-

tades Capios forskningsstiftelse för att främja patientnära kli-

nisk forskning. Forskningsstiftelsen är öppen för ansökningar 

från personer inom eller utanför Capio som bedriver patient-

vård eller verkar inom hälso- och sjukvård. Forskningen kan 

även inrikta sig mot förbättringar i arbetssätt och vårdproces-

ser, ett område som vi ser är av stor betydelse för att samhället 

ska klara att möta framtidens ökande behov av sjukvård. Läs 

mer om Capios forskningsstiftelse på sidan 92.

Starkt ledarskap och interna karriärvägar

Våra nära 350 chefer är betydelsefulla när vi bygger kompetens 

och kontinuitet och Capio erbjuder utvecklingsprogram för 

Medarbetare

Sjuksköterskor, 42%

Läkare1, 10%

Övrig medicinsk 

personal, 19%

Övrig personal, 29%

Yrke Ålder Kön

18–29 år, 9%

30–39 år, 27%

40–49 år, 29%

50–59 år, 27%

60– år, 8%

Kvinnor, 83%

Män, 17%

1  Notera att läkare i Frankrike bedriver fristående  verksamheter och inte 

 inräknas i Capios medarbetare. Läs mer om detta ovan.
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chefer och nyckelpersoner på olika nivåer. Alla ledare, på 

samtliga nivåer, ska få stöd och utbildning som gör att de och 

deras team kan växa. Ett exempel är den ledarskapsutbildning 

som affärsområde Capio Närsjukvård under 2013 genomförde 

för alla verksamhetschefer som tillkom genom de 33 primär-

vårdsenheter som förvärvades av Carema Sjukvård i slutet av 

2012. Den största andelen av rekryteringarna sker internt och 

de fl esta av våra chefer är sjuksköterskor och läkare. Av che-

ferna i organisationen kommer majoriteten från den egna orga-

nisationen. Vi delar med oss av nyttig kunskap eftersom det 

gagnar kvaliteten och patienterna. Utbytet sker mellan medar-

betare på samma avdelning, men även mellan olika enheter 

och länder. Andelen kvinnor i verksamheten är hög 

(83 procent), vilket även avspeglar sig i antalet kvinnliga verk-

samhetschefer (68 procent). Av Capios chefer har 84 procent 

medicinsk bakgrund (baserat på individer) vilket fördelar sig på 

17 procent läkare, 61 procent sjuksköterskor och 6 procent 

övrig medicinsk bakgrund.

Ledare inom Capio bidrar även med sina erfarenheter till 

utveckling av ledarskap i vården utanför den egna organisatio-

nen. Ett sådant exempel är deltagande i ”Sjukvårdens ledar-

skapsakademi” som är ett årligt mentor- och managementpro-

gram för personer med ledaruppdrag inom sjukvård och forsk-

ning i Sverige. Capio deltar för tredje året i denna satsning.

Medarbetardialog

Capio arbetar för att ha goda relationer med medarbetare 

såväl som med fackliga organisationer. Capio är bland annat 

ett av få sjukvårdsföretag som har tagit initiativ till att bilda ett 

europeiskt företagsråd med representanter från fackliga orga-

nisationer och ledande representanter från företaget. Läs mer 

om detta på sidan 95. 

Samtliga affärsområden arbetar regelbundet med uppfölj-

ningsarbete och medarbetarundersökningar. Resultaten från 

undersökningarna följs upp och analyseras och åtgärdsplaner 

utarbetas. Läs mer om detta på sidorna om våra Affärsområ-

Lokalt ledarskap i Capio

Hur blev du chef?

– Först blev jag teamledare med ansvar för schema och 

bemanning. Jag trivdes med ansvaret och upptäckte att jag 

passar i rollen som chef. Jag är glad att jag fi ck möjligheten 

som sedan tagit mig vidare inom organisationen. 

Hur skulle du beskriva Capios företagskultur?

– Det viktigaste tycker jag är att vi utgår från verksamheten. 

Huvudkontoret är ingen mittpunkt. Och inte jag heller, utan 

det är våra vårdcentraler och personalen där. Jag tror att den 

modellen gör att medarbetare trivs bättre, för att de känner att 

besluten inte kommer uppifrån. Jag ser på mig själv som ett 

stöd för verksamheterna. 

Hur är det att vara kvinna och chef inom vården?

– När jag började arbeta fanns bilden kvar av kvinnor som 

sjuksköterskor och män som läkare och chefer. Idag skulle jag 

säga att utvecklingsmöjligheterna är lika goda för båda könen, 

åtminstone inom vår organisation. Det handlar om rätt person 

på rätt plats och vi har både kvinnliga och manliga chefer. 

Blickfång 2013

Åsa Blennerud, regionchef Capio Närsjukvård Region Väst och sjuksköterska.
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den. I Tyskland sker kommunikationen med medarbetarna 

främst genom så kallade Betriebsrat, vilket motsvarar en lag-

stadgad parallell styrelse med arbetstagarrepresentanter. 

Arbetsmiljö och hälsa 

Genom Capio-modellen och vår företagskultur fi nns förutsätt-

ningar för en god arbetsmiljö på plats. Att medarbetarna 

 känner delaktighet och övertygelse om att de kan påverka sin 

arbetssituation bidrar också positivt till god vård för patien-

terna. Att erbjuda en arbetsplats med goda arbetsvillkor och 

rutiner för hälsa och säkerhet är viktigt för Capio som arbetsgi-

vare. Hög standard för ett aktivt lokalt ledarskap och möjlig-

heter att utvecklas professionellt är betydelsefulla delar i detta. 

Arbetsmiljöarbetet inom Capio bedrivs på ett organiserat 

och systematiskt sätt i enlighet med lagar och förordningar i 

respektive verksamhetsland. Arbetsmiljön utvecklas i den dag-

liga verksamheten i samverkan med de anställda. I affärsområ-

det Capio Närsjukvård drivs arbetsmiljöarbetet främst genom 

lokala skyddsombud. Under 2013 genomfördes utbildningar av 

Mer tid för vård ger bättre 
arbetsmiljö 

Vad innebär projektet ”Releasing time to care” 

för er verksamhet?

– Projektet berör vår slutenvårdsverksamhet och utgår från en 

lean-baserad metod framtagen av NHS i Storbritannien just för 

psykiatrisk slutenvård. Programmet består av tolv moduler och 

de första stegen handlar om att kartlägga verksamheten ”Kno-

wing how we are doing”. Vi mäter tider för olika moment och 

identifi erar bland annat stressparametrar. Vi går också igenom 

hur avdelningar och patientrum är organiserade rent praktiskt 

och hur dessa kan förbättras. Och vi arbetar mycket med 

 bemötande. 

Vad innebär det arbete ni gör inom projektet 

för arbetsmiljön på Capio Maria?

– Det mest spännande tycker jag är att projektet drivs av per-

sonalen och berör alla medarbetare i verksamheten. De känner 

stolthet och engagemang och vi har redan börjat se effekter av 

projektet även om det är långt ifrån slutfört. Personalen känner 

att de kan påverka sin egen arbetsmiljö. Projektet ger bland 

annat tydligare arbets-beskrivningar vilket förutom att effektivi-

sera våra processer även minskar stressen för medarbetarna. 

Blickfång 2013

dessa ombud inom bland annat arbetsmiljörätt samt uppdra-

get som skyddsombud. Syftet var att erbjuda stöd för exem-

pelvis upprättande av riskanalyser och genomförande av 

skyddsronder och teori och praktik varvades inom ramen för 

utbildningen. I Capios franska kliniker arbetar specifi ka arbets-

miljöutskott med att förbättra säkerhet och arbetsvillkor. Dessa 

utskott har enligt lag mandat att genomföra vissa åtgärder, till 

exempel att vid behov konsultera en extern part. Capio i Frank-

rike har via ett fackligt avtal kompletterat dessa utskott med en 

person dedikerad till frågor om arbetsvillkor och arbetsbelast-

ning. Inom Capio i Tyskland fi nns utöver lagstadgade säker-

hetsinspektörer även bland annat program för företagshälso-

vård och stödprogram för anställda som hamnat utanför 

verksamheten av olika skäl, exempelvis sjukskrivning. 

På Capio S:t Görans sjukhus genomfördes en hälsomånad 

under oktober 2013, som en del av sjukhusets hälsofrämjande 

arbete. Bland annat anordnades föreläsningar om livsstil, 

stress, hälsa och kost. Sjukhuset har även ett eget gym för 

sina anställda och erbjuder gruppträning. 

Annika Andersson, verksamhetschef och sjuksköterska, tillsammans med medarbetare 

på beroendevårdskliniken Capio Maria i Stockholm.
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Capios riktlinjer för miljöfrågor

Capios syn på miljöarbete sammanfattas i vår uppförandekod 

som stödjer långsiktigt hållbar utveckling. Vi strävar efter hög 

effektivitet i användning av energi och naturresurser, främjar 

system för återvinning och återanvändning av material och 

arbetar för att förhindra och minimera föroreningar. Miljöåtgär-

derna i respektive affärsområde ska vara anpassade till typ av 

verksamhet och dess miljöpåverkan. Koncernens miljöarbete 

inriktar sig i synnerhet på inköp, transporter, energiförbrukning, 

kemiska produkter och avfallshantering.

Capios ambition är att över tid minska miljöpåverkan av 

verksamheterna och vi ser det som en miniminivå att rådande 

miljölagar och förordningar uppfylls i de länder där verksamhet 

bedrivs. Utöver detta arbetar till exempel Capio i Sverige inom 

ramen för miljöledningssystem. Merparten av de svenska verk-

samheterna, inklusive den enskilt största enheten Capio S:t 

Görans sjukhus, är certifi erade enligt den internationella stan-

darden för miljöledningssystem, ISO 14001:2004. 

Effektivt användande 
av resurser
Att bedriva sjukvård innebär att vi arbetar för att göra 

människor friskare – att uppnå bästa möjliga livskvalitet 

för varje patient. Vi ser därför att det ingår i det förtroende 

samhället har gett oss att vår verksamhet bedrivs på ett 

sätt som är långsiktigt hållbart också ur ett miljöperspek-

tiv. Capios ambition är att över tid minska verksamheter-

nas miljömässiga påverkan. 

Miljöpåverkan av sjukvård

I de fl esta länder i världen står hälso- och sjukvården för en 

betydande del av den totala ekonomin och aktiviteterna inom 

denna sektor ger därmed också upphov till effekter på miljön. 

Den generella miljöpåverkan berör främst uppvärmning och 

övrig energiförbrukning, transporter, materialförbrukning och 

avfallsgenerering. De mer specifi ka områden där miljöpåverkan 

är särskilt kopplad till sjukvårdsverksamhet berör till exempel 

läkemedel i miljön, desinfektion/sterilisering och utbredd 

användning av material som innehåller PVC/ftalater. 

Det nya sjukhuset i Bayonne i Frankrike byggs enligt standard för  miljömässigt hållbara fastigheter.
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Vad innebar projektet ”plockanalys av avfall inom 

sjukvården”?

– Hösten 2012 deltog vi i ett projekt som Stockholms läns 

landsting (SLL) var initiativtagare till. En medicinavdelning och 

en kirurgavdelning på Capio S:t Görans sjukhus var med i pro-

jektet och vägde och mätte allt avfall under en vecka. Avfallet 

samlades i sopsäckar och transporterades sedan till en åter-

vinningsstation där SLL:s personal gick igenom det manuellt. 

Resultatet av analysen presenterades i januari 2013.

Vad lärde ni er av att vara med?

– När vi tog del av resultatet från plockanalysen blev vi mer 

medvetna om att vi ibland använder engångsmaterial där vi 

istället kan använda fl ergångsmaterial, alternativt kunde vi 

 ifrågasätta vår förbrukning. Vidare såg vi ytterligare förbätt-

ringsmöjligheter i vår källsortering.

Kan du nämna några andra förbättringar ni gjort på 

 miljöområdet 2013?

– För att nämna något så har vi fortsatt att minska använd-

ningen av britspapper där det är möjligt. Britsarna desinfi ceras 

som tidigare enligt gällande hygienrutiner. Miljöbesparingen 

2013 motsvarade cirka 20 medelstora träd. Vi arbetar även 

vidare med att beakta miljöaspekterna redan i inköpsproces-

sen, bland annat genom val av mer miljövänliga produkter och 

genom så kallade just-in-time-beställningar (JIT) för att undvika 

Blickfång 2013

Miljöarbete i Capio

I Frankrike startades under 2013 ett initiativ för att genom ökad 

medvetenhet och förbättrade rutiner, minska de franska klini-

kernas miljöpåverkan. Åtgärder inkluderar bland andra mins-

kad vattenförbrukning, förbättrad avfallshantering och ökad 

andvändning av eko-märkta produkter. Samtliga affärsområ-

den inom Capio arbetar för minskad energiförbrukning, bland 

annat genom användning av lågenergilampor, automatiska 

switchar för att spara energi i utrymmen som inte används 

kontinuerligt och val av energisnål teknik. 

Miljöfrågor är också viktiga i samband med koncernens ny- 

och ombyggnadsprojekt, såsom de senaste årens fastighets-

projekt i Frankrike och Tyskland. Till exempel byggs det nya 

moderna sjukhuset i Bayonne i Frankrike enligt principer som 

gör att det kommer att blir det första av Capios sjukhus i Frank-

rike som uppfyller kraven från Haute Qualité Environnementale, 

en fransk standard för miljömässigt hållbara byggnader. Läs 

mer om det franska byggprojektet i Bayonne på sidan 60.

Andra exempel på miljöåtgärder inom koncernen är att 

anestesikliniken vid Capio S:t Görans sjukhus de senaste åren 

har halverat sin användning av inhalationsmedel, då modern 

utrustning och nya medel möjliggjort nya arbetssätt.  Volvat i 

Norge har under 2013 fl yttat till nya lokaler i Fredrikstad. I pro-

cessen har miljöfrågor varit en viktig och integrerad del i allt från 

val av lokalitet till kravspecifi kation gällande energi förbrukning 

och avfallshantering.

Inom Capio Närsjukvård fi nns centrala miljösamordnare som 

driver miljöarbetet tillsammans med miljöombud på varje 

enhet. Rutinerna för arbetet sammanfattas i affärsområdets 

miljöhandbok och bland annat fi nns riktlinjer för att minska 

mängden läkemedelsrester i naturen. Exempel på åtgärder för 

att uppnå detta mål är val av läkemedel som är mindre belas-

tande för miljön, utdelning av läkemedelspåsar för inlämning av 

överblivna och utgångna läkemedelsrester till apotek samt att 

undvika stora förpackningar vid behovsmedicinering.   

Utökad uppföljning i framtiden

Enskilda verksamheter i Capio har kommit långt i att mäta och 

sätta mål för sitt miljöarbete, och vi arbetar för att ta fram en 

gemensam uppföljning för koncernen som helhet. Vi ser detta 

som ett utvecklingsområde där vi har som målsättning att i 

nästa steg samla in data kring i första hand koncernens energi-

förbrukning och avfallshantering, vilken därefter kommer att 

vara utgångspunkt för vårt fortsatta förbättringsarbete. 

Avfallsprojektet gav lärdomar om resursförbrukning på Capio S:t Görans sjukhus.

för stor lagerhållning. Något som ofta leder till att material blir för 

gammalt och får slängas. JIT-fl ödet hanteras av våra vaktmäs-

tare så att vårdpersonalen frigörs för att bedriva patientvård. 

Intervju med Eva Öhrn, miljökoordinator, Capio S:t Görans Sjukhus 

Projekt gav lärdomar om resursförbrukning
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Koncernledning

Martin 
Engström
Biträdande Capio Sverige-chef

Affärsområdeschef Capio Närsjukhus

Född: 1969

I Capio sedan: 2013

Utbildning: Leg läkare och specialistläkare 

i anestesiologi och intensivvård, Medicine 

doktor.

Bakgrund: Affärsområdeschef Capio 

Specialistkliniker 2013–2014, områdeschef 

Hallands Sjukhus 2012–2013, divisionschef 

för Onkologi, Thorax och Medicin-divisionen 

(OTM) vid Akademiska sjukhuset i Uppsala 

2010–2011, verksamhetschef och verk-

samhetsområdeschef vid Länssjukhuset i 

Halmstad 2007–2010, International Medical 

Advisor på Novo Nordisk i Köpenhamn 

2001–2002.

Övriga uppdrag: Styrelseledamot Sveriges 

Läkarförbunds chefsförening samt Vård-

företagarna Bransch Sjukvård. 

Henrik 
Brehmer
Senior Vice President Corporate 
Communications & Public Affairs

Född: 1964

I Capio sedan: 2012

Utbildning: Fil kand i personal-

administra tion och företagsekonomi.

Bakgrund: 2007–2011 Senior Vice 

President Corporate Communications 

i Swedish Match AB. 2001–2007 Senior 

Vice President Investor Relations and 

Group Communication Securitas AB i 

Storbritannien. 1994–2001 Kommunika-

tionsdirektör inom Ericsson AB i Sverige 

och Storbritannien. Offi cer inom 

Försvarsmakten. 

Övriga uppdrag: –

Koncernledning
Thomas 
Berglund
VD och koncernchef

Född: 1952

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 regeringskansliet.

Övriga uppdrag: Vice styrelseordförande 

ISS A/S.

Olof 
Bengtsson
Ekonomichef (Chief Financial Offi cer)

Född: 1961

I Capio sedan: 2009

Utbildning: Civilekonom

Bakgrund: 2009-2013 Senior Vice 

President Treasury & Corporate Finance, 

Capio AB. 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: –

Philippe 
Durand
Affärsområdeschef Capio Frankrike

Född: 1969

I Capio sedan: 2003

Utbildning: Examen från EM Lyon 

Business School. 

Bakgrund: 2009–2013 vice VD och

regionchef Capio Frankrike, 2003–2009 

CFO Capio Frankrike, 1999–2003 fi nancial 

controller på Infogrames, 1993–1999 

revisor och rådgivare på Arthur Andersen. 

Övriga uppdrag: –

Peter 
Holm
Affärsområdeschef Capio
Specialistkliniker

Född: 1958

I Capio sedan: 2014

Utbildning: Leg läkare och specialistläkare 

i thoraxkirurgi, Medicine doktor. Ledar-

skapsutbildning vid IFL/Handelshögskolan. 

Bakgrund: Divisionschef för akutdivisionen 

vid Karolinska Universitetssjukhuset 2013, 

divisionschef för kvinno-barndivisionen och 

verksamhetschef thoraxkirurgi och anes-

tesi vid Akademiska sjukhuset 2010–2013, 

sektionschef för thoraxkirurgi vid Karolinska 

Universitetssjukhuset 2007–2010. 

Hjärt- och lungkirurg vid Karolinska 

Universitetssjukhuset 1989–2007.

Övriga uppdrag: –
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Koncernledning

Lotta 
Olmarken
Affärsområdeschef Capio Psykiatri

Född: 1955

I Capio sedan: 2010

Utbildning: Leg läkare, specialist i 

allmänpsykiatri. Ledarskapsutbildningar 

vid Handelshögskolan; Chefsutvecklings-

programmet för sjukvården och AMP 

(Advanced Management Programme).

Bakgrund: VD Maria Beroendecentrum 

AB (MBAB) 2006–2010. Chefsöverläkare 

MBAB 2002–2006. Sektionschef 

Beroendecentrum Syd 1998–2002. 

Innan dess olika befattningar som 

allmänpsykiater 1986–1998. 

Övriga uppdrag: –

Sveneric 
Svensson
Chief Medical Offi cer (CMO)

Född: 1953

I Capio sedan: 2003

Utbildning: Leg läkare, Medicine doktor, 

specialist i hjärt- och lungkirurgi. 

Bakgrund: 2009–2013 Affärsområdeschef 

Capio Frankrike, 2006–2009 Performance 

Management Director och 2004–2006 

Medical Director, Capio AB, medicinsk chef 

Capio Sjukvård Norden från 2003. Tidigare 

klinikchef Thoraxkirurgiska kliniken, 

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 

Göteborg från 1997. 

Övriga uppdrag: –

Susanne 
Wellander
Affärsområdeschef Capio Närsjukvård

Född: 1957

I Capio sedan: 1999

Utbildning: Sjuksköterska, specialist-

utbildning som operationssjuksköterska. 

Merkonom. 

Bakgrund: Verksamhetschef, logistikchef 

och projektledare inom Capio City-

klinikerna. Chefspositioner på sjukhus i 

Danmark och Sverige. Chef för Thule Air 

Base Hospital, USA:s fl ygförsvar. 

Övriga uppdrag: –

Britta 
Wallgren
Affärsområdeschef Capio 
S:t Görans Sjukhus

VD Capio S:t Görans Sjukhus

Född: 1963

I Capio sedan: 1999

Utbildning: Leg läkare, specialist i aneste-

siologi och intensivvård. Ledarskapsutbild-

ningar inom hälso- och sjukvård vid 

Handelshögskolan och Harvard business 

school.

Bakgrund: 2007–2009 klinikchef för anes-

tesi- och intensivvårdskliniken, 2003–2007 

Läkarchef anestesi- och intensivvårdsklini-

ken, Capio S:t Görans Sjukhus, Stockholm. 

1991–2003 anestesiläkare, (Capio) S:t 

Görans sjukhus. 

Övriga uppdrag: Ledamot Sjukhus-

nämnden Sophiahemmet Sjukhus. 

Martin 
Reitz
Affärsområdeschef Capio Tyskland

VD Capio Deutsche Klinik GmbH

Född: 1964

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 

rådgivare). Medlem i Verband der Kranken-

hausdirektoren Deutschlands e. V. 

(förening för tyska sjukhusdirektörer). 

Christian W 
Loennecken
Affärsområdeschef Capio Norge

VD och chefl äkare Volvat Medisinske 
Senter AS

Född: 1947

I Capio sedan: 1998

Utbildning: Leg läkare, specialistläkare i 

internmedicin och geriatrik.

Bakgrund: 1992–2010 chefl äkare Volvat 

Medisinske Senter och Volvatgruppen, 

1986–1992 överläkartjänster inom Volvat 

Medisinske Senter.

Övriga uppdrag: Styrelsemedlem Learn by 

Motion AS. Associerad medlem av projekt-

gruppen i den norska läkarföreningen för 

vidareutbildning av läkare.



104 CAPIO ÅRSÖVERSIKT 2013

Styrelse

Styrelse

Fredrik 
Näslund
Styrelseledamot

Partner NC Advisory, rådgivare åt 
Nordic Capitals fonder

Född: 1971

I Capio sedan: 2006

Utbildning: Civilingenjör, Civilekonom.

Bakgrund: Vice President Corporate 

Finance, Capio (Bure Healthcare) 

1997–2001. 

Övriga uppdrag: Styrelseledamot Unilabs, 

Orc Group och Handicare. 

Michael 
Phillips
Styrelseledamot

Partner, medlem i International 
Approval and Investment Committees

Co-Head Financial and Business
Services, Apax Partners

Född: 1962

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 uppdrag: Travelex Holdings 

Limited. 

Robert 
Andreen
Styrelseledamot

Grundare och partner NC Advisory, 
rådgivare åt Nordic Capitals fonder

Född: 1943

I Capio sedan: 2006

Utbildning: Civilingenjör, teknisk doktor, 

forskningsstipendiat Stanfords universitet 

och forskningsinstitut, 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 uppdrag: – 

Anders 
Narvinger
Styrelseordförande

Direktör

Född: 1948

I Capio sedan: 2011

Utbildning: Civilingenjör, Ekonomexamen

Bakgrund: Befattningar inom ABB, bland 

annat VD och koncernchef för ABB 

Sverige. VD, Teknikföretagen.

Övriga uppdrag: Styrelseordförande Alfa 

Laval AB och Coor Service Management 

AB. Styrelseledamot JM AB, ÅF AB och 

Pernod Ricard SA. 

Gunnar 
Németh
Vice styrelseordförande

Född: 1952

I Capio sedan: 2004

Utbildning: Leg läkare samt specialist i 

ortopedi och algologi. Medicine doktor och 

professor i ortopedi. MBA vid Frankfurt School 

of Finance & Management.

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 Ortopediska kliniken, Karolinska 

sjukhuset, Stockholm. Rådgivare på landstings- 

och nationell nivå inom hälso- och sjukvårdsfrågor. 

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Swedish 

Hospital Partners och Djursjukhusgruppen, 

industriell rådgivare inom hälso- och sjukvård.

Neal 
Dignum
Styrelseledamot

Senior Associate, Apax Partners

Född: 1985

I Capio sedan: 2013

Utbildning: MBA, The Wharton School, 

University of Pennsylvania; Fil kand i 

ekonomi, Middlebury College. 

Bakgrund: Med Apax Partners sedan 

2013. Tidigare arbetat på Advent 

International och Morgan Stanley.

Övriga uppdrag: –
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Styrelse

Kevin 
Thompson
Styrelseledamot, fackförbundet 
Kommunal

Underskötare, Capio S:t Görans 
Sjukhus, Stockholm

Född: 1958

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. 

Julia 
Turner
Styrelseledamot, fackförbundet 
Vårdförbundet

Sjuksköterska, Capio Geriatrik, 
Stockholm

Född: 1956

I Capio sedan: 2009

Utbildning: Sjuksköterska.

Bakgrund: Verksam inom sjukvård 

sedan 1981. 

Övriga uppdrag: – 

Bertrand 
Pivin
Styrelseledamot

Partner, Apax Partners

Född: 1960

I Capio sedan: 2011

Utbildning: MBA vid Harvard Business 

School, master i elektroteknik vid Telecom 

ParisTech, master i matematik och fysik vid 

Ecole Polytechnique, Paris, Frankrike.

Bakgrund: Forskningsingenjör inom 

Alcatel Frankrike och projektchef inom 

Alcatel Nordamerika. Anställd i Apax sedan 

1993. Investerar i teknik och telekom och 

mer nyligen i sjukvård och företagstjänster 

Övriga uppdrag: Unilabs, Amplitude, 

Chrysaor (ex Vizada), IEE, Apax Partners 

MidMarket 

Håkan 
Winberg
Styrelseledamot

Född: 1956

I Capio sedan: 2008

Utbildning: Civilekonom 

Bakgrund: 2008–2013 CFO och vice 

VD Capio AB, 1985–2007 i Securitas-

koncernen varav direktör för Ekonomi och 

Finans och koncernens ekonomichef 

1991–2007 samt vice VD 1995–2007. 

Dessförinnan controller i Investment AB 

Skrinet samt revisor i PwC. 

Övriga uppdrag: – 

Bengt 
Sparrelid
Styrelseledamot, fackförbundet SACO

Läkare, Capio S:t Görans Sjukhus, 
Stockholm

Född: 1954

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. 

Arbetstagarrepresentanter
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Ägare

Ägare

Capio-koncernen 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 fon-

der rådgivna eller förvaltade av Apax Partners Worldwide LLP 

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

Om Nordic Capital 

Sedan starten 1989 har Nordic Capital Private Equity fonder 

investerat i stora och medelstora företag, framförallt i Norden. 

Nordic Capital skapar värde i sina investeringar genom att vara 

en engagerad ägare, tillskjuta kapital och stötta portföljbolagen 

i deras strategiska utveckling. Nordic Capitals mål är att gene-

rera avkastning till sina investerare genom att utveckla och 

växa portföljbolagen så att de är mer värda efter en ägandepe-

riod om cirka 5–10 år. Nordic Capitals fonder är baserade på 

Jersey, Kanalöarna och rådges av NC Advisory i Sverige, Dan-

mark, Finland, Norge, Tyskland och Storbritannien.

Capio ägs av Nordic Capital Fond VI som restes 2006 med 

1,9 miljarder euro i kapital. Fonden investerar främst i stora och 

mellanstora nordiska bolag, och har bland annat ett särskilt 

fokus och expertis inom hälso- och sjukvårdssektorn. Investe-

rare i Nordic Capital Fond VI är cirka 60 internationella institu-

tioner, såsom pensionsfonder, kapitalförvaltare och försäk-

ringsbolag. 20% av kapitalet i Fond VI kommer från Norden, 

30% från Europa, 40% från USA och 10% från övriga världen. 

För ytterligare information, besök www.nordiccapital.com.

Om Apax Partners Worldwide LLP

Apax Partners, som investerade i Capio 2006, är ett av värl-

dens ledande riskkapitalföretag. Det verkar globalt och har 

mer än 30 års erfarenhet. Fonder rådgivna av Apax Partners 

uppgår till 40 miljarder dollar med investeringar i fyra globala 

sektorer: tjänster, konsument, sjukvård och teknik & telekom. 

Fonderna erbjuder långsiktigt kapital för att bygga och 

ut veckla världsledande företag. För ytterligare information, 

besök www.apax.com. 

Om Apax Partners SA

Apax Partners SA är ett ledande riskkapitalbolag i fransksprå-

kiga länder i Europa. 

Med över fyrtio års erfarenhet, erbjuder Apax Partners lång-

siktig fi nansiering med eget kapital för att utveckla och stärka 

företag i världsklass.

Fonder förvaltade och rådgivna av Apax Partners överstiger 

2,5 miljarder euro. Dessa fonder investerar i snabbväxande så 

kallade mid market-bolag inom sex specialistområden: teknik, 

telekom, media, handel & konsument, sjukvård och affärs- och 

fi nanstjänster. För ytterligare information, besök www.apax.fr.

Ägare 
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Historik

Historik

2014

•  Capio förvärvar två vårdcentraler i Falkenberg och en  

hjärtmottagning i Varberg.

• Volvat öppnar ny mottagning i centrala Oslo. 

2013

•  Capio Movement får förtroendet att bedriva reumatologi i Region 

Halland.

•  Capio utvidgar verksamheten inom geriatrik, avancerad sjukvård  

i hemmet och palliativ vård vid Nacka Närsjukhus i Stockholm.

• Capio tecknar nytt avtal om Nackageriatriken i Stockholm.

2012

• Capio förvärvar Ulriksdal sjukhus i Bergen, Norge.

•  Capio förvärvar Carema Sjukvård i Sverige vilket ökar antalet  

vårdcentraler i Sverige till över 70. Inom specialistvård ökar verk-

samheten med cirka 25 procent.

•  Capio förvärvar Blausteinklinik, en specialistklinik för venkirurgi,  

i södra Tyskland. 

•  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 Specialistcenter 

Kista, i Stockholm och förvärv av det ortopediska specialistsjuk-

huset 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.

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. 

•  Capio förvärvar Svenska Cityklinikerna vilket skapar en god  

täckning av vårdtjänster i södra Sverige.

1994

• Capio förvärvar Lundby Sjukhus, Göteborg.

•  Capio bildas som affärsområde Bure Hälsa och Sjukvård inom 

Bure Equity AB.

Ägare 

1994–2014
20 ÅR MED CAPIO
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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
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Kontakt

Vårdenhet Ort

Capio Medocular Sundsvall

Capio Medocular Uppsala

Capio Medocular Örebro

Capio Movement Halmstad

Capio Ortopediska huset Stockholm

Capio Palliativ vård Dalen Stockholm

Capio Palliativ vård Nacka Stockholm

Capio Rehab Dalen Stockholm

Capio Rehab Saltsjöbaden Stockholm

Capio Specialistcenter Drottninggatan Stockholm

Centrum för titthålskirurgi (CFTK) Stockholm

Capio Öron Näsa Hals Globen Stockholm

Capio Psykiatri

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

Capio Anorexi Center Stockholm

Capio Anorexi Center Varberg

Capio Maria Stockholm

Capio Psykiatri Haninge

Capio Psykiatri Linköping

Capio Psykiatri Lysekil

Capio Psykiatri Munkedal/Sotenäs

Capio Psykiatri Nacka

Capio Psykiatri Norrköping

Capio Psykiatri Nynäshamn

Capio Psykiatri Simrishamn

Capio Psykiatri Sjöbo

Capio Psykiatri Skurup

Capio Psykiatri Tomelilla

Capio Psykiatri Tyresö

Capio Psykiatri Värmdö

Capio Psykiatri Växjö

Capio Psykiatri Ystad

Capio TILMA Halmstad

Capio TILMA Varberg

Capio Sverige
Capio S:t Görans Sjukhus

112 81 Stockholm

Besöksadress: S:t Göransplan 1

Tel: +46 8 5870 10 00

Fax: +46 8 5870 19 56

www.capiostgoran.se

Vårdenhet Ort

Capio S:t Görans Sjukhus Stockholm

Capio Närsjukhus

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 Lundby Närsjukhus Göteborg

Capio Läkargruppen Örebro

Capio Simrishamns Sjukhus Simrishamn

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 ASIH Dalen Stockholm

Capio ASIH Nacka Stockholm

Capio Artro Clinic Stockholm

Capio Geriatrik Dalen Stockholm

Capio Geriatrik Nacka Stockholm

Capio Gynekologi Kista Stockholm

Capio Medocular Göteborg

Capio Medocular Malmö

Capio Medocular Stockholm
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Kontakt

Capio Sverige forts.
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 Citykliniken Båstad Båstad

Capio Vårdcentral Enköping Enköping

Capio Specialisthuset Eslöv Eslöv

Capio Familjeläkarna Skrea Falkenberg

Capio Familjeläkarna Söderbro Falkenberg

Capio Vårdcentral Grästorp Grästorp

Capio Hälsocentral Bomhus Gävle

Capio Hälsocentral Brynäs Gävle

Capio Hälsocentral Gävle Gävle

Capio Hälsocentral Wasahuset Gävle

Capio Rehab Gävle Gävle

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 Citykliniken Halmstad Halmstad

Capio Citykliniken Helsingborg Mariastaden Helsingborg

Capio Citykliniken Helsingborg Olympia Helsingborg

Capio Citykliniken Helsingborg Söder Helsingborg

Capio Göingekliniken Hässleholm

Capio Vårdcentral Viksjö Järfälla

Capio Citykliniken Klippan Klippan

Capio Citykliniken Kristianstad Kristianstad

Capio Husläkarna Kungsbacka Kungsbacka

Capio Husläkarna Vallda Kungsbacka

Capio Citykliniken Landskrona Landskrona

Capio Stadshusdoktorn Lidingö Lidingö

Capio Vårdcentral Lidingö Lidingö

Capio Vårdcentral Berga Linköping

Capio Citykliniken Lund Clemenstorget Lund

Capio Citykliniken Lund S:t Laurentiigatan Lund

Capio Citykliniken Bunkefl o-Hyllie Malmö

Capio Citykliniken Limhamn Malmö

Capio Citykliniken Malmö, Centrum Malmö

Capio Citykliniken Malmö, Singelgatan Malmö

Capio Citykliniken Malmö, Stortorget Malmö

Capio Citykliniken Malmö, V:a Hamnen Malmö

Vårdenhet Ort

Capio Vårdcentral Mölndal Mölndal

Capio Vårdcentral Orust Orust

Capio Citykliniken Ronneby Ronneby

Capio Vårdcentral Simrishamn Simrishamn

Capio Vårdcentral Solna Solna

Capio Barnavårdscentral Bagarmossen Stockholm

Capio Barnavårdscentral Eken Södermalm Stockholm

Capio Barnavårdscentral Farsta Stockholm

Capio Husläkarmottagning Serafen Stockholm

Capio Rehab Globen Stockholm

Capio Vårdcentral Bro Stockholm

Capio Vårdcentral Farsta Stockholm

Capio Vårdcentral Gubbängen Stockholm

Capio Vårdcentral Gullmarsplan Stockholm

Capio Vårdcentral Hagsätra Stockholm

Capio Vårdcentral Högdalen Stockholm

Capio Vårdcentral Ringen Stockholm

Capio Vårdcentral Rågsved Stockholm

Capio Vårdcentral Skogås Stockholm

Capio Vårdcentral Slussen Stockholm

Capio Vårdcentral Södermalm Stockholm

Capio Vårdcentral Taptogatan Stockholm

Capio Vårdcentral Vårberg Stockholm

Capio Vårdcentral Årsta Stockholm

Capio Vårdcentral Östermalm Stockholm

Capio Vårdcentral Lina Hage Södertälje

Capio Vårdcentral Wasa Södertälje

Capio Hälsocentral Dragonen Umeå

Capio Vårdcentral Väsby Upplands Väsby

Capio Vårdcentral Liljeforstorg Uppsala

Capio Vårdcentral Sävja Uppsala

Capio Hjärthuset Varberg

Capio Vårdcentral Vallby Västerås

Capio Vårdcentral Västerås City Västerås

Capio Vårdcentral Hovshaga Växjö

Capio Citykliniken Ängelholm Ängelholm

Capio Vårdcentral Haga Örebro

Capio Vårdcentral Lekeberg Örebro

Capio Citykliniken Broby Östra Göinge
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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 Oslo Sentrum Oslo

Volvat Medisinske Senter Bergen

Volvat Medisinske Senter Fredrikstad

Volvat Medisinske Senter Hamar

Volvat Ulriksdal Bergen 

Capio Anoreksi Senter Fredrikstad

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 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 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 Blausteinklinik Blaustein

Capio Storbritannien
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



Produktion: Capio AB i samarbete med Solberg 

Foto: Sid 9 och 18 Anders Persson, sid 44 Anette Persson, 

sid 64 och sid 100 AIA ASSOCIES, AIR STUDIO, sid 66 Koni Merz. 

Övriga foton Alexander Ruas. 

Tryck: Ljungbergs tryckeri

Linda Wallgren

Kommunikationsansvarig

Tel: +46 31 732 40 16

E-post: linda.wallgren@capio.com

Kontakt

Capio AB

Corporate Communications & Public Affairs

Henrik Brehmer

Informationsdirektör

Tel: +46 8 737 87 82 

E-post: henrik.brehmer@capio.com



Capio AB

Box 1064

405 22 Göteborg

Besöksadress: Lilla Bommen 5

Telefon: +46 31 732 40 00

Fax: +46 31 732 40 99

E-post: info@capio.se

www.capio.com/sv
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