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Välkommen att möta Capio 
i Almedalen
Capios ledning och medarbetare finns på plats mitt 
i Visby och vi vill dela med oss av våra erfarenheter, 
lyssna till andras, diskutera och debattera vad vi kan 
göra för patienternas behov av god vård, när och 
där den behövs. 
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Rosas Pensionat

PLATS
Capio finns på Rosas Pensionat, S:t Hansgatan 22, där vi 
genomför samtliga seminarier utom ”Fler läkare och sjuk
sköterskor än någonsin – blir det bättre för patienten?” som 
genomförs i samarbete med Dagens Medicin på Burmeisters 
bakficka, Tage Cervins gata 8.

PROGRAM
Måndag 29 juni

Kl 9.00–9.50   Fler läkare och sjuksköterskor än någonsin  
 – blir det bättre för patienten?

Kl 13–14 Sjukvård för den äldre patienten   
 – vården kan bättre!

Kl 17.30–18.45  Gör din röst hörd i dialogen om sjukvården!
 Öppet hus med lättare förtäring

Tisdag 30 juni

Kl 14–15 Framtidens sjukhusvård – redan nu!

Onsdag 1 juli

Kl 9–10  Att mäta – en förutsättning för   
 bättre sjukvård

Kl 13–14  Patientansvar, genom hela livet –   
 primärvårdens främsta uppgift! 

Kl 17.30–18.45  Gör din röst hörd i dialogen om sjukvården!
 Öppet hus med lättare förtäring



MÅNDAG 29 JUNI • KL 9.00–9.50

Fler läkare och sjuksköterskor än någonsin 
– blir det bättre för patienten?

Det finns fler läkare och sjuksköterskor än någonsin, ändå tycks 
tiden inte räcka till för patienterna. Svensk sjukvård kritiseras 
för dålig tillgänglighet, bristande kontinuitet och samordning – 
brister som skulle kunna botas om den medicinska personalen 
fick ägna sig åt sin huvuduppgift, det direkta patientarbetet.

Kraven på svensk vårdpersonal ökar hela tiden, nya arbets
uppgifter tillkommer och vårdbehoven stiger. Sjukvården möter 
stora utmaningar i form av en åldrande befolkning, allt fler  
kroniskt sjuka och begränsade ekonomiska resurser.

I jämförelse har vi mer resurser i dag än tidigare i form av läkare 
och sjuksköterskor i vården, samtidigt som vi producerar relativt 
mindre vård. Tiden för det direkta patientarbetet äts upp av 
andra arbetsuppgifter som borde kunna skötas av andra. Capio 
inleder nu ett arbete som syftar till att mer av tiden för medicinsk 
personal skall ägnas åt det direkta patientarbetet. Detta skall leda 
till bättre vård för patienten, bättre arbetsmiljö för personalen 
och bättre utnyttjande av vårdens resurser.  

Välkommen till ett seminarium som diskuterar några av vårdens 
största utmaningar:
• Vad gör vi när vården inte får personalen att räcka till?
• Hög stress och bristande arbetsmiljöförhållanden behöver leda 

till förändringar i arbetssätt för den medicinska personalen. 
Hur då?

• Till vad ska vi använda läkarnas och sjuksköterskornas  
kompetens?

• Vad kan och bör göras?

Deltagare
Sveneric Svensson, Sverigechef Capio AB
Thomas Movin, VD Södersjukhuset
Heidi Stensmyren, ordförande Sveriges Läkarförbund
Sineva Ribeiro, ordförande Vårdförbundet

Moderator Christina Kennedy, Dagens Medicin

Tid Måndag den 29 juni kl 09.00–09.50

Plats Vårdtorget, Dagens Medicin (Burmeisters bakficka, 
Tage Cervins gata 8, Visby)



MÅNDAG 29 JUNI • KL 13–14

Sjukvård för den äldre patienten   
– vården kan bättre!

I ett samhälle där människor lever allt längre finns det stora 
utmaningar avseende det akuta och planerade omhändertagandet 
av den äldre patienten i behov av specialistvård. Utmaningarna 
visar sig bl.a. i att äldre patienter har en längre total vistelsetid på 
akutmottagningen jämfört med genomsnittspatienten. Trots 
ansträngningar i arbetet med vårdkedjor och flöden finns fort
farande stort behov av förbättringar. Detta seminarium syftar till 
att diskutera möjligheter till bättre omhändertagande av denna 
patientgrupp, med fokus på det som sjukvården kan göra.

Vi diskuterar:

• Vilka konkreta faktorer är det som brister i sjukvårdens 
omhändertagande av den äldre patienten? 

• Är sjukvårdens organisation, med många organspecifika kli
niker, anpassad för att på bästa sätt vårda dessa patienter?

• Vilket är att föredra: akutsjukhus med geriatriska kliniker 
eller särskilda närsjukhus med enbart geriatrisk vård?

• Vad finns det för goda exempel på förbättringar av vården av 
den äldre patienten med flera sjukdomar?

• Premierar dagens ersättningsmodeller vården av den äldre 
patienten? Varför/varför inte, och hur borde ersättningarna 
kanske istället utformas?

Deltagare
Peter Holm, Affärsområdeschef Capio Specialistkliniker  
i Sverige
Olof Lundblad, Chef Capio Geriatrik, Dalens sjukhus
Peter Johnson, Svensk Geriatrisk Förening, Specialitets
ansvarig Överläkare, Södertälje sjukhus
Nasim Berman Farrokhnia, Verksamhetschef över ”Verk
samhetsområde Akut” på Södersjukhuset i Stockholm
Ella Bohlin (KD), Barn och äldrelandstingsråd i SLL

Moderator Anders Lönnberg, SLL och Nationell 
samordnare för life science

Tid Måndag den 29 juni kl 13.00–14.00

Plats Rosas Pensionat, S:t Hansgatan 22, Visby



Gör din röst hörd i dialogen    
om sjukvården!

Öppet hus med lättare förtäring

Hur kan fokus på kvalitet hjälpa till att möta sjukvårdens 
utmaningar idag och imorgon?

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 Måndag 29 juni kl 17.3018.45

Plats Rosas Pensionat, S:t Hansgatan 22

MÅNDAG 29 JUNI • KL 17.30–18.45



TISDAG 30 JUNI • KL 14–15

Framtidens sjukhusvård – redan nu!
Mer vård för fler – är det möjligt och i så fall hur går det till? 
Högre kvalitet, bättre tillgänglighet och att använda resurserna 
på ett effektivt sätt är kända krav på svensk sjukhusvård. Sam
tidigt måste arbetsmiljön stödja personalen i utvecklingen av 
vårdarbetet.  Därför är det helt centralt att fundera över hur vår
den måste utvecklas för att långsiktigt klara dessa krav och 
utmaningar och framför allt, vad måste ske nu! 

Vi diskuterar hur vi klarar framtidens utmaningar – mer för fler:

• Arbetssätt för mer involverade patienter 
• Mer värdeskapande tid för medarbetarna som klarar   

att ta hand om fler patienter 
• Stöd av ehälsa
• Bättre, enklare, billigare vård 

Framtiden är här – nu 
Spännande paneldiskussion kring möjligheter och lös-
ningar på framtidens utmaningar

Deltagare
Britta Wallgren, VD Capio S:t Görans sjukhus
Göran Stiernstedt, Nationell samordnare för effektivare 
resursutnyttjande inom Svensk hälso och sjukvård
Heidi Stensmyren, Ordföranden Svenska Läkarförbundet
Lisbeth Löpare, Strategichef Vårdförbundet
Daniel Forslund (Fp), Innovationslandstingsråd, SLL
Anders Ekholm, vice VD för Institutet för Framtidsstudier

Moderator Mikael Ohrling, Sjukvårdsdirektör SLSO

Tid Tisdag 30 juni kl 14–15

Plats Rosas Pensionat, S:t Hansgatan 22



ONSDAG 1 JULI • KL 9–10

Att mäta – en förutsättning för    
bättre sjukvård!
Sjukvården är till för alla, när och där den behövs. Capios över
gripande mål är bättre vård för alla med begränsade resurser. 
Grunden för bättre vård  högre kvalitet och bättre produktivitet 
 är att mäta sin verksamhet för att förstå hur man lyckas och vad 
som måste förbättras. Genom att konsekvent och med hög trans
parens mäta kvalitet, produktivitet och ekonomiska konsekven
ser blir det också praktiskt möjligt att komma vidare i detta för
bättringsarbete. Ibland är ”enkelt och nu” bättre än ”komplicerat 
och senare” där tydliga mått och utfall kan användas för att för
stå och förbättra processer, arbetssätt och kvalitet i vårdarbetet. 
Capio diskuterar tillsammans med en kunnig panel sin syn på 
sambandet mellan kvalitet, produktivitet och ekonomiskt utfall 
både i teori och i verklighet. Det är vägen som är mödan värd.

Vi diskuterar:

• Hur ser sambandet ut mellan kvalitet, produktivitet och  
en hälsosam ekonomi?

• Vad skall man mäta – ett systematsikt tillvägagångssätt  
ger god vägledning

• Kan man mäta sig till bättre vård – vad leder detta till,  
vi ger praktiska exempel

Deltagare
Sveneric Svensson, Sverigechef Capio
Hjalmar Thorsteinsson, Chef Capio Movement
Håkan Winberg, Styrelseledamot och tidigare CFO i Capio
Göran Stiernstedt, Regeringens utredare om effektivare 
resursutnyttjande i sjukvården
Marie Morell, Landstingsråd (M) i Östergötland
Bodil Klintberg, Samordnare kunskapsstyrning hälso och 
sjukvård, SKL

Moderator Oscar Boldt-Christmas, McKinsey

Tid Onsdag 1 juli kl 9–10

Plats Rosas Pensionat, S:t Hansgatan 22



ONSDAG 1 JULI • KL 13–14

Patientansvar, genom hela livet –   
primärvårdens främsta uppgift! 
Primärvården, första linjens vård, har ett brett ansvar för många 
patientgrupper. Inte minst de med olika kroniska sjukdomar 
behöver vår specifika kompetens. Vi vill kunna utnyttja vår 
unika möjlighet att skapa livslånga relationer med våra patienter, 
för trovärdig behandling, rådgivning och vägledning i ett alltmer 
komplicerat sjukvårdssystem. Som det är, brottas primärvården 
istället med ständigt förändrade och fragmentiserade uppdrag. 
Brist på nyckelkompetenser riskerar att leda till dålig läkarkonti
nuitet och alltför mycket av vårdpersonalens tid ägnas åt att 
administrera patienten, istället för att vårda densamme. Vi skall 
och vill vara patientens primära instans för hela vägen genom 
vården, i livets alla skeden!

Vi diskuterar:

• Vart tog patientansvaret vägen?
• Hur jobbar vi för att följa och stötta våra patienter genom 

olika faser av livet med skiftande vårdbehov?
• Hur kan vi öka patienttiden för medicinsk personal?
• Hur förstärker vi primärvårdens unika position som första 

linjens vårdgivare?
• Hur gör vi verklighet av fina ord som  Långsiktighet,  

Tillgänglighet och Kontinuitet?

Deltagare
Susanne Wellander, VD Capio Närsjukvård
Daniel Olsson, VVD Capio Närsjukvård
Petra Vogt, Specialist i allmänmedicin, Regionchef Capio 
Närsjukvård
Sören Berg, utredare SKL
Anders Åkesson (Mp), Regionråd Skåne

Moderator Mikael Nestius, Dagens Medicin

Tid Onsdag 1 juli kl 13–14

Plats Rosas Pensionat, S:t Hansgatan 22



ONSDAG 1 JULI • KL 17.30–18.45

Gör din röst hörd i dialogen    
om sjukvården!

Öppet hus med lättare förtäring

Hur kan fokus på kvalitet hjälpa till att möta sjukvårdens 
utmaningar idag och imorgon?

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 1 juli kl 17.3018.45

Plats Rosas Pensionat, S:t Hansgatan 22



Detta är Capio 

Capio är en ledande paneuropeisk vårdgivare och 
erbjuder ett brett vårdutbud av hög kvalitet inom 
medicin, kirurgi och psykiatri i fyra länder genom 
våra sjukhus, specialistkliniker och vårdcentraler. 
Under 2014 tog Capios 12 357 medarbetare emot 
4,6 miljoner patientbesök i våra verksamheter i   
Sverige, Norge, Frankrike och Tyskland. 

 
    



Jene Lindahl
0703 98 00 87  
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