
  

Till dig som skall genomgå en operation på Capio Läkargruppen i Örebro 

Capio Läkargruppen har ett aktivt, stabilt och mångårigt kvalitetsarbete som 
är en naturlig del i vardagen. 

Att utveckla och förbättra kvaliteten i vårt arbete är en ständig process. I detta arbete 
inkluderar vi allt från medicinsk kvalitet, omvårdnad och patientsäkerhet till service för 
patienter och anhöriga samt utbildning och arbetsmiljö. 
 
Baserat på detta önskar vi att du som vår patient deltar i en forskningsbaserad 
uppföljning i samband med din planerade operation vid Capio Läkargruppen. Det 
innebär att du får möjligheten att rapportera hur du mår dagligen under 14 dagar efter 
din operation genom att besvara 24 frågor som berör t.ex. smärta, sömn, feber. Du 
har också möjlighet att bli kontaktad av en sjuksköterska genom att svara JA på den 
sista frågan. Vi ringer då upp dig inom 24 timmar nästkommande vardag och du får 
möjlighet att få svar på de frågor du har.  

Hur skall detta gå till? Jo, du installerar en ”App” på din telefon där frågorna finns att 
besvara. Viktigt är att följa instruktionerna som bifogas då ”appen” inte finns i APP 
store eller Google play. 

Installation av själva ”appen” sker enligt bifogade instruktioner och som du kan ladda 
ner innan operationsdagen.  ”Appen” kommer inte att vara aktiverad innan 
operationen och går därför inte att använda. i samband med din operation vid Capio 
Läkargruppen aktiverar vi ”appen” och du får en unik kod. Vi hoppas att du vill delta 
och att du ger ditt medgivande när du kommer till oss. Den data som genereras av 
dina svar är konfidentiell och hanteras därefter. För att kunna utöva fortsatt forskning 
kommer del av informationen att användas men det är inget som kommer att kunna 
härledas tillbaka till dig som individ. Det kommer att hanteras som så kallad ”tvättad” 
data som inte går att identifiera till någon enskild person. 

Har du några frågor eller funderingar så kontakta oss gärna på 
Tel 019-21 79 20 eller E-post: info@capiolakargruppen.se 

 

Tack för att du hjälper oss att bli bättre! 

 

Med vänlig hälsning 

 

Personalen på operationsavdelningen 
Capio Läkargruppen 


