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Välkommen till Capio

Vi finns till för våra patienter, deras behov formar 
Capios vardag. I år har vi drivit sjukvård för patienter i 
Sverige och Europa under 20 år. Capio har blivit en del 
av det offentliga uppdraget och vår uppgift har ett enda 
syfte – att erbjuda den bästa möjliga vården för varje 
patient.

Samtidigt ser vi ett antal samhällstrender som ställer 
krav på förändringar. Behovet av sjukvård förändras 
och kostnaderna förväntas öka drivet av att befolkning-
en ökar och vi lever längre. Utmaningen ligger främst 
i samhällets förmåga att kombinera patientnytta med 
samhällsnytta. Vården är under omvandling.

Våra erfarenheter har gjort oss övertygade om att 
sjukvården ständigt kan förbättras, både medicinskt och 
administrativt. Nya behandlingsmetoder, förändrade ar-
betssätt och vårdprocesser, tydliga ansvar och IT-stöd är 
viktiga drivkrafter för högre kvalitet i vården. Det leder 
till bättre medicinska resultat och patienter som snab-
bare kan återgå till en normal livssituation. Det skapar 
i sin tur utrymme för att hjälpa fler patienter i vården, 
resurserna räcker längre. 

För att veta hur väl vi lyckas i vården måste man pla-
nera, mäta och utvärdera. Det gäller såväl kvalitet och 
produktivitet som vilka resurser som behövs och hur de 
används. Och, man måste våga låta resultaten påverka 
vardagen, till det bättre. 

Vi vet också att organisation och lokalt ledarskap ska 
byggas runt olika patientbehov. Tydligt ansvar, stöd och 
befogenheter måste ges till personalen närmast patien-
ten. Då skapas engagemang, delaktighet och en vilja att 
ständigt förbättra vården för patienterna. 

Så ser vår vardag ut på Capio, i Sverige och andra 
länder där vi är verksamma. I detta program vill vi 
dela med oss av våra erfarenheter, lyssna till andras, 
diskutera och debattera vad vi gemensamt kan göra för 
patienternas behov av god vård, när och där den behövs.

Välkommen!
 
Thomas Berglund
VD och Koncernchef
Capio AB
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Visst mäter vi i sjukvården!

Vad är äkta kvalitet i sjukvården? Hur vet vi att vi upp-
nått det bästa för patienten när det gäller medicinska re-
sultat, bemötande och patientens upplevelse av vården? 

Sjukvårdskoncernen Capio har startat ett initiativ som 
syftar till att systematiskt arbeta med kvalitet i hela kon-
cernen. Varje enhet i koncernen – från den lilla vårdcen-
tralen i Hovshaga till stora Capio S:t Görans sjukhus, 
ska få definiera sina egna kvalitetsnyckeltal som ska 
mätas och följas upp regelbundet och ligga till grund för 
deras förbättringsarbete. På samma sätt som företaget 
i dag får information om beläggning, produktion och 
ekonomiskt utfall skall verksamheten också få kontinu-
erlig information om vilken kvalitet som den levererar.

Välkommen till en diskussion om behovet av att mäta 
kvalitet i sjukvården, hur det kan göras – och vad som 
händer när sjukvården börjar styras efter vilket resultat 
som vårdens insatser leder till för patienterna. Men det 
förutsätter att kvaliteten definieras, målsätts och mäts 
– detta för att synliggöra vad som ska uppnås, hur det 
faktiskt blev och vad som kan förbättras. 

Vad går att lära av Capios definition av kvalitet i vården 
– att skapa ett gemensamt synsätt, ett sätt att tänka och 
systematiskt arbeta med kvalitet, ett gemensamt språk 
som förenar uppfattningen om bra och dålig kvalitet?

Deltagare
Thomas Berglund, VD och Koncernchef, Capio AB
Sveneric Svensson, Chief Medical Officer, Capio AB
Martin Engström, Affärsområdeschef och  
biträdande Sverigechef i Capio
Anne Carlsson, Ordförande, Reumatikerförbundet
Åsa Himmelsköld, Sektionschef för sjukvård, SKL

Moderator
Mikael Nestius, Chefredaktör, Dagens Medicin

Tid Måndag 30 juni kl 10.00–11.00 
med avslutande mingel (30 min)

Plats Burmeisters bakficka, Tage Cervins gata 8

Arrangörer Capio och Dagens Medicin

MÅNDAG 30 JUNI
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Håll ögonen på kvaliteten i vården!

Capio Medocular har mer än 25 års erfarenhet av ögon-
kirurgi och utför flest gråstarrsoperationer i Sverige. 
Bakom denna utveckling ligger ett tydligt fokus på 
kvalitet och patientnytta som drivit medicinskt kun-
nande och en ständig utveckling av modernare och 
bättre behandlingsmetoder. Capio Medocular är idag ett 
exempel på ett ”Centres of excellence” för ögonkirurgi 
i Sverige. 

Under seminariet diskuterar vi hur kvalitet driver  
produktivitet och patientnytta.

• Hur vi mäter och rapporterar kvalitet
• Hur vi tar konsekvenserna av kvalitetsresultat och 

utvecklar verksamheten
• Hur bra är den medicinska kvaliteten och är  

patienterna nöjda
• Vad kan göras bättre för ökad kvalitet och bättre 

resursutnyttjande
• Vilken betydelse har vårdvalet inom ögonkirurgi för 

utvecklingen av kvalitet och tillgänglighet

Deltagare
Bo Andersén, Medicinskt ansvarig,   
Capio Medocular
Susanne Albrecht, Projektledare på Nationella 
Kataraktregistret

Tid Måndag 30 juni kl 11.00–12.00

Plats Rosas Pensionat, S:t Hansgatan 22

MÅNDAG 30 JUNI
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Privat och offentlig sjukvård i 
långvarig samverkan 

Sedan början av 1990-talet har Örebro läns landsting 
varit delägare i privata Capio Läkargruppen. Ett unikt 
ägarskap som förenar vården utifrån patientens behov. 
Capio Läkargruppen är ett viktigt komplement till den 
offentliga hälso- och sjukvården i länet och det gemen-
samma ägarskapet med landstinget har skapat en god 
förståelse mellan beställare och utförare som är mycket 
positiv för utvecklingen av vården. Till exempel var  
patientnöjdheten högst i Sverige på Capio Läkargruppen 
vid den senaste mätningen. Capio Läkargruppen driver 
också en vaccinationsmottagning i samverkan med 
infektionskliniken på Universitetssjukhuset i Örebro.  

Under seminariet diskuterar vi:
• Erfarenheter av samarbetet mellan Örebro läns 

landsting och Capio Läkargruppen
• Resultat i vården, vilken patientnytta skapar vi?
• Hur utvecklar vi vårt samarbete framöver – vård på 

rätt nivå, ehälsa och andra samarbeten

Deltagare
Helén Willyams, VD, Capio Läkargruppen
Gunilla Hagberg, Marknadschef, Capio   
Läkargruppen
Marie-Louise Forsberg-Fransson, (S), Örebro 
läns landsting, Landstingsstyrelsens ordförande 
och landstingsråd

Moderator
Anders Lönnberg, Stockholms läns landsting

Tid Måndag 30 juni kl 14.30–15.30

Plats Rosas Pensionat, S:t Hansgatan 22

MÅNDAG 30 JUNI
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”Prata kvalitet i vården med oss” 
– Öppet hus med lättare förtäring

Ledning och personal från Capio finns tillgängliga  
för spontana samtal och diskussioner om sjukvård: 
Kvalitet, tillgänglighet, kontinuitet för patienten,  
organisation, effektivitet, lokalt ledarskap... 
Du bestämmer, vi finns där.

MÅNDAG 30 JUNI

 
    

Tid Måndag 30 juni kl 17.30–18.45

Plats Rosas Pensionat, S:t Hansgatan 22
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Bättre och mer vård för pengarna
– hur klarar sig Capio S:t Göran? 

Högre kvalitet och lägre pris på vården. Är detta  
möjligt? Capio vann upphandlingen av vården vid  
S:t Görans sjukhus med ett anbud som byggde på just 
detta. Sjukhuset utgör 10 procent av akutvården i Stock-
holms län och tar idag emot 80 000 akutpatienter per år. 
Med en kraftig befolkningstillväxt i Stockholm, stora 
omställningar av vården och sjuksköterskebrist krävs 
nya grepp för att klara vårduppdraget till Stockholmar-
na. Hur klarar sig Capio S:t Göran? 

Under seminariet diskuterar vi:
• Vad ville Stockholms läns landsting med   

upphandlingen?
• Vad lovade Capio S:t Göran landstinget?
• Har kvaliteten förbättrats?
• Har kostnaden sänkts för landstinget?
• Har Capio S:t Göran levererat vad som utlovats?
• Bidrar Capio S:t Göran till vårdens utveckling i 

Stockholm i framtiden?

Deltagare
Britta Wallgren, VD, Capio S:t Görans sjukhus
PA Dahlberg, Chefläkare, Capio S:t Görans  
sjukhus
Sofia Palmquist, Chef, Programkontoret 
Capio S:t Görans sjukhus
Leif Karnström, Avdelningschef, Somatisk 
specialistvård, Stockholms läns landsting

Moderator
Mikael Nestius, Chefredaktör Dagens Medicin

Tid Tisdag 1 juli kl 14.00–15.00

Plats Rosas Pensionat, S:t Hansgatan 22

TISDAG 1 JULI
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TISDAG 1 JULI

Journal på nätet – hot eller  
möjlighet?

Vi diskuterar hur Capio S:t Görans sjukhus arbetar 
med projektet Min journal på nätet, hur det skiljer sig 
från andra initiativ, fördelar och nackdelar. Projektet 
syftar till att förena patientens delaktighet i vården med 
ehälsa, två viktiga områden för hälso- och sjukvårdens 
utveckling.

Under seminariet belyser vi hur Capio S:t Görans sjuk-
hus arbetar med frågan, hur det skiljer sig från andra 
initiativ samt diskuterar för- och nackdelar ur patient- 
och medarbetarperspektiv.

Deltagare 
Anna Silfwersvärd, Projektledare/System- 
förvaltare, Capio S:t Görans Sjukhus
Fredrik Sjöö, Chef Internmedicinska sektionen, 
Capio S:t Görans Sjukhus
Filippa Nyberg, VD, Läkarsällskapet
Johan Assarsson, VD, Inera

Tid Tisdag 1 juli kl 16.00–17.00

Plats Rosas Pensionat, S:t Hansgatan 22
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Även heroinberoende har rätt  
till god vård 

För heroinberoende, som är en kronisk livslång hjärn-
sjukdom finns effektiv behandling och Capio Maria i 
Stockholm är sedan 15 år specialiserade på Läke- 
medelsassisterad rehabiliterande behandling – LARO. 
Behandlingen kombinerar psykosociala insatser och 
medicinering med Metadon och Buprenorfin. Behand-
lingsmetoden minskar det illegala missbruket, minskar 
sjuklighet och dödlighet relaterat till ett liv i missbruk, 
och ökar livskvaliteten för den enskilde. Studier från 
USA och Australien pekar på betydande samhällseffek-
ter och på Capio Maria ser vi mycket positiva resultat 
för patienter i denna behandlingsform. 

Hepatit C är ett utbrett problem hos personer med ett 
tidigare eller pågående injektionsmissbruk. För att 
stoppa epidemin av hepatit C behövs förstärkta insatser.  
En kombination av förbättrad tillgänglighet till beroen-
debehandling samt ytterligare preventiva åtgärder som 
sprututbyte och tidig behandling av hepatit C är en 
effektiv triad. Socialstyrelsen ger nu i förslaget till nya 
Nationella riktlinjer för beroendevård möjlighet att även 
ge LARO-behandling till individer med ett beroende av 
andra opioder än heroin. 

Under seminariet diskuterar vi:
•  Hur kan samarbete med infektionssjukvården stärka 

patientens möjlighet och rätt till prevention och 
behandling av hepatit C?

•  Nya riktlinjer för LARO-behandling ökar antalet 
sökande till behandling. Hur förbereder och sam-
ordnar vi vården?

•  Är samhället beredd på att investera?

Deltagare
Martin Kåberg, Överläkare vid Capio Maria, samt 
Infektionskliniken Karolinska Universitetsjukhuset, 
medicinskt ansvarig Stockholm Sprututbyte
Mikael Sandell, Överläkare och medicinsk chef 
vid Capio Maria
Anders Åkesson, (Mp) Regionråd Skåne

Moderator
Annika Andersson, Verksamhetschef Capio Maria

Tid Onsdag 2 juli kl 10.00–11.00

Plats Rosas Pensionat, S:t Hansgatan 22

ONSDAG 2 JULI
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Ätstörningar – ett växande barn- 
och ungdomsproblem

Nya rapporter pekar på att ätstörningar ökar kraftigt. 
Rädda Barnen visar i sin senaste rapport att nästan var 
femte flicka haft ätstörningar det senaste året och 
problemen går allt längre ner i åldrarna. Ett växande 
samhällsproblem som måste tas på största allvar. Här 
har anorexivården en betydande kunskap och uppgift att 
informera, stödja och bota patienter med ätstörningar. 
Capio Anorexi Center är sedan många år specialiserade 
inom ätstörningsvården med flera behandlingsalternativ 
som årligen hjälper många patienter till ett normalt liv. 
Tillsammans med Rädda Barnen vill vi lyfta upp 
frågorna kring ätstörningar, varför det drabbar unga 
människor och vad vi kan göra för att bota och få 
bestående resultat för dessa patientgrupper.

Under seminariet diskuterar vi:
• En ökad tillströmning av patienter med ätstörningar, 

vad beror det på? 
• Hur ser Rädda Barnen på barn och ungdomars 

hälsa?
• Blir man frisk, vårt resultat och vad säger  

veten skapen?
• Hur arbetar Rädda Barnen med ätstörningsfrågan?
• Hur ser en behandling ut?
• Vilket ansvar faller på samhället så att våra barn mår 

bättre?

Deltagare
Monika Fored, Överläkare, Capio Anorexi Center
Erika Nyman Carlsson, Doktorand, Capio Anorexi 
Center
Caroline Matton, Verksamhetschef, Capio Anorexi 
Center
Eva Harnesk, Psykolog och verksamhetsledare, 
Rädda Barnen

Tid Onsdag 2 juli kl 13.00–14.00

Plats Rosas Pensionat, S:t Hansgatan 22

ONSDAG 2 JULI
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Kan svensk sjukvård    
spela roll i Frankrike?
Capio utmanade vården  
i Frankrike – nu utmanar   
Frankrike Sverige!

Capio arbetar med kunskapsöverföring mellan våra 
verksamhetsländer. I Frankrike har Capio drivit 
utvecklingen inom moderna metoder för kirurgi med 
Capio S:t Görans sjukhus som kunskapscentra. Det 
har resulterat i snabb återhämtning efter bland annat 
knä- och höftleds kirurgi och operationer för till exempel 
tjocktarms cancer. Denna utveckling pågår nu med 
tilltagande styrka i Frankrike med stöd av regeringen 
och sjukvårdsmyndigheterna. Resultatet är så långt; 
högre kvalitet, friskare patienter, kortare vårdtider och 
möjlighet att erbjuda vård till fler patienter. 

Under seminariet diskuterar vi:
• Modern medicin – en strategi för framtidens  

sjukvård
• Patientnyttan av modern medicin
• Vilka krav ställs på vården – hur gör man?
• Ett verkligt exempel från Capio Clinique Sainte 

Odile i Alsace.

Deltagare
Sveneric Svensson, Chief Medical Officer, 
Capio AB

Tid Onsdag 2 juli kl 15.00–16.00

Plats Rosas Pensionat, S:t Hansgatan 22

ONSDAG 2 JULI
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ONSDAG 2 JULI

”Prata kvalitet i vården med oss” 
– Öppet hus med lättare förtäring

Ledning och personal från Capio finns tillgängliga  
för spontana samtal och diskussioner om sjukvård: 
Kvalitet, tillgänglighet, kontinuitet för patienten,  
organisation, effektivitet, lokalt ledarskap... 
Du bestämmer, vi finns där.

Tid Onsdag 2 juli kl 17.30–18.45

Plats Rosas Pensionat, S:t Hansgatan 22
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Behöver vården mer eller 
mindre resurser? 
Mät, så får du svaret!

Resursfrågan i svensk sjukvård är ständigt i fokus, och 
med all rätt. Rätt resurser i fråga om personal, kom-
petens, lokaler och utrustning är förstås avgörande 
faktorer för kvalitet och tillgänglighet för patienterna. 
Men hur vet man vad som är rätt? Capio tror på att 
kvalitet driver produktivitet. Det betyder att all plane-
ring av sjukvården utgår från vilken kvalitet som skall 
levereras, därefter vilken produktivitet som skall uppnås 
och som tredje steg, vilka resurser som behövs för att 
uppnå hög kvalitet och ett effektivt utnyttjande av våra 
resurser. 

Under seminariet diskuterar vi:
• Sambandet mellan kvalitet, produktivitet och  

ekonomi
• Vad och hur mäter man – viktiga nyckeltal och  

vad dessa leder till
• Vem skall mäta och vem har ansvar för att  

göra något åt resultaten
• Hur gör man i verksamheten – ett exempel  

från Frankrike

Deltagare
Håkan Winberg, Styrelseledamot Capio AB, 
tidigare CFO i Capio
Sveneric Svensson, Chief Medical Officer, 
Capio AB

Tid Torsdag 3 juli kl 09.00–10.00

Plats Rosas Pensionat, S:t Hansgatan 22

TORSDAG 3 JULI
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TORSDAG 3 JULI

 
    

Ett samtal om facklig samverkan 
för bättre vårdkvalitet

Kvalitet i vården börjar och slutar med patienten. 
Länken däremellan är vårdpersonalen, läkare, sjuk- 
sköterskor, undersköterskor och annan personal närmast 
patienten. Personalens förutsättningar och arbetsvillkor 
tillsammans med det lokala ledarskapet är avgörande för 
hur väl man lyckas i vården. Det handlar om ett ständigt 
förbättringsarbete kring t.ex. arbetsprocesser, bemanning 
och arbetstider, kompetensutveckling och arbetsmiljö i 
bredare mening. Här har facklig samverkan och dialog 
en given roll för att driva på arbetet, skapa personal-
inflytande och engagemang – att vara kloka tillsammans. 

Under seminariet diskuterar vi:
• Ett gemensamt mål skapar grunden för en bra dialog
• Respekt för varandras roller även när vi tycker olika
• Utnyttja personalens fulla potential
• En modell för samverkan på alla nivåer
• Blir det bra för patienten?

Deltagare
Kevin Thompson, Kommunal och rådsordförande 
för Capios Europeiska företagsråd (EWC)
Kristina Mårtensson, Samhällspolitisk chef,  
Kommunal
Thomas Berglund, VD och Koncernchef, Capio

Tid Torsdag 3 juli kl 10.30–11.30

Plats Rosas Pensionat, S:t Hansgatan 22
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TORSDAG 3 JULI

 
    

 
    

Varför svarar ingen i telefon?
Om tillgänglighet i primärvården 

Capio Närsjukvård driver över 70 vårdcentraler i 12 
landsting och regioner runt om i Sverige. Capios vård-
centraler finns i storstadsregioner, både centralt och i 
förorter, i mindre orter och på landsbygden. Totalt har 
Capio över 660 000 listade patienter som förlitar sig på 
vården vid dessa vårdcentraler. Det är ett förtroende och 
ett uppdrag Capio tar på stort allvar – vi måste säker-
ställa att alla våra patienters vårdbehov, genom hela 
livet, tillgodoses på både kort och lång sikt.

Primärvården är basen i den svenska sjukvården och 
Capios patienter är i stort sett ett tvärsnitt av befolk-
ningen – allt ifrån äldre multisjuka pensionärer, utlands-
födda med svenska som andraspråk, patienter med psy-
kisk ohälsa, människor ”mitt i livet”, ungdomar, gravida 
kvinnor, kroniskt sjuka patienter och nyfödda bebisar… 
En sak som dock förenar alla patienter är det berättigade 
kravet på hög tillgänglighet till alla våra mottagningar.

Seminariet kommer att belysa hur vi arbetar med att 
tillgodose våra patienters behov av hög tillgänglighet.

• Vilken form av kontaktytor kan vi idag erbjuda våra 
patienter för att komma i kontakt med oss? 

• Hur får man högsta möjliga tillgänglighet att gå i 
hand med vård efter behov – går det?

• Finns det en risk för undanträngning av vissa  
patientgrupper?

• Är dagens vård- och hälsovalsmodeller anpassade 
efter patienternas behov och krav, vilka skillnader 
finns i modellerna?

• Framtidens patienter som är födda med en läsplatta 
i handen och en mobilsnäcka i örat – vilka krav kan 
de komma att ställa?

Deltagare
Susanne Wellander, Affärsområdeschef,   
Capio Närsjukvård
Daniel Olsson, vice Affärsområdeschef,   
Capio Närsjukvård
Gilbert Tribo (Fp), Regionråd Skåne

Tid Torsdag 3 juli kl 12.00–13.00

Plats Rosas Pensionat, S:t Hansgatan 22
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Vårdcentralen där kriget styr 
vardagen

Capio Vårdcentral Wasa ligger i Geneta bostadsområde i 
Södertälje. Patienterna kommer från alla delar av världen, 
främst från Turkiet, Syrien och Irak. Modersmålet för de 
flesta är arabiska eller syrianska och svenska som andra-
språk. 

Södertälje är en mellanstor stad med ca 100 000 invånare, 
en industristad som alltid har haft behov av arbetskrafts-
invandring vilket har medfört att invånare består av folk 
med många olika nationaliteter. Största delen av arbets-
kraftsinvandringen kom från våra grannländer och övriga 
Europa. I slutet av 60-talet kom också en stor invandrings-
våg av syrianer från framförallt Turkiet och Syrien. 

Krigen i Irak ledde till en stor ström av flyktingar till 
bland annat Sverige och Södertälje. Den nu pågående 
Syrienkrisen har skapat nya flyktingströmmar. Under 
seminariet kommer vi att diskutera och försöka belysa  
hur vi anpassar vården utifrån olika patientgruppers 
vårdbehov.

• Hur är det att driva en vårdcentral i ett område med 
många utlandsfödda patienter med tanke på de 
språksvårigheter och de kulturella skillnader som 
finns? 

• Svårigheter som vi bemöter i vår kontakt med asyl-
sökande vid deras första kontakt med svensk sjukvård. 

• Vad ställer de kulturella skillnaderna för krav på oss 
som vårdgivare – hur har vi lyckats anpassa vården så 
att alla parter blir nöjda och patienternas behov blir 
tillgodosedda.  

• Arbeta via tolk – en nödvändig vardagsrutin på vår VC. 
• Vård efter behov – vems behov? Det som patienten 

ofta uppfattar som ett akut behov och ”kräver” en 
snabb tid för, uppfattar inte alltid uppdragsgivaren/
vårdgivaren på samma sätt. Hur tillmötesgår man 
patienten så att han/hon blir nöjd samtidigt som 
vårdgivaren känner att han/hon utfört ett korrekt arbete 
i enlighet med gällande regelverk och god medicinsk 
praxis?

TORSDAG 3 JULI

 
    

Deltagare
Ulla Andersson, Verksamhetschef,   
Capio Vårdcentral Wasa 
Ali El Marhoumi, Specialist i allmänmedicin,  
Medicinskt ansvarig läkare, Capio Vårdcentral Wasa
Håkan Jörnehed, (V), Oppositionslandstingsråd, 
Stockholms läns landsting
Boel Godner, (S), Kommunstyrelsens ordförande, 
Södertälje kommun

Tid Torsdag 3 juli kl 13.30–14.30

Plats Rosas Pensionat, S:t Hansgatan 22
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Vård på rätt nivå – hur bedrivs 
urologi i öppenvård?

Capio Citykliniken Kristianstad är en vårdcentral ack-
rediterad inom hälsoval Skåne med drygt 10.000 listade 
patienter. Vårdcentralen har funnits sedan 1990 och är 
en uppskattad och väl fungerande vårdcentral med en 
stabil bemanning av läkare, sjuksköterskor, specialist-
sjuksköterskor, barnmorskor, kurator, psykolog samt 
medicinska sekreterare och undersköterskor. 

Dessutom har vårdcentralen ett avtal med Region Skåne 
inom flera andra medicinska specialiteter såsom gyne-
kologi, urologi samt öppen specialistvård inom ortopedi 
och kirurgi. Seminariet kommer att belysa hur man i 
verkligheten lever upp till devisen ”Vård på rätt nivå” 
och flyttar ut behandlingar från slutenvård till öppen-
vård – detta kommer att ske med exempel från hur vård-
centralens urologimottagning fungerar i öppen vården.

• Vilka former av behandlingar inom urologi kan vi 
erbjuda i en öppenvårdmiljö?

• Vad krävs för att kunna bedriva urologi i öppenvård?
• Vilka patientfördelar finns med att bedriva urologi i 

öppenvård?
• Vad anser patienterna om att nära tillgång till andra 

specialister på vårdcentralen?
• Hur samverkar vi med övriga delar av vårdkedjan?

Deltagare
Anna Färm, Verksamhetschef, Capio Citykliniken 
Kristianstad
Moddy Schain, Specialist i urologi och   
allmänkirurgi

Tid Torsdag 3 juli kl 15.00–16.00

Plats Rosas Pensionat, S:t Hansgatan 22

TORSDAG 3 JULI

 
    

 
    



19

TORSDAG 3 JULI

”Prata kvalitet i vården med oss” 
– Öppet hus med lättare förtäring

Ledning och personal från Capio finns tillgängliga  
för spontana samtal och diskussioner om sjukvård: 
Kvalitet, tillgänglighet, kontinuitet för patienten,  
organisation, effektivitet, lokalt ledarskap...
Du bestämmer, vi finns där.

Tid Torsdag 3 juli kl 17.30–18.45

Plats Rosas Pensionat, S:t Hansgatan 22

 
    



www.capio.com/sv

Jene Lindahl
0703 98 00 87 

Linda Wallgren
0730 84 25 02
 
Hanna Dagnell
0733 18 74 85
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