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INLEDNING

"Det jag nu ser inom Capio gör mig
oerhört stolt och imponerad"
Denna inledning skrivs i tider där världen precis tvärstannat, i tider där Coronaviruset lamslår samhället och utmanar
vårt sjukvårdssystem.
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Jag kom att tänka på ett talesätt, som John F Kennedy
hänvisade till i ett tal år 1966: en kinesisk förbannelse som fritt
översatt lyder ”må du leva i intressanta tider”.
Om man gillar det eller inte, så lever vi i intressanta tider. Det
är tider av osäkerhet och ovisshet, men det är också tider
mer öppna för människans kreativa energi än några andra
tider. Det är en tid när vår värld som under längre tid glidit
isär, trots stängda gränser nu har möjlighet att enas och få ett
gemensamt fokus, vilket är bra även om orsaken är allvarlig.
Det är en tid där vi utmanas av osäkerhet och ovisshet, något
vi människor reagerar olika på, och för många kan osäkerheten
och ovissheten vara ångestdrivande. Vad skall man tro på? Hur
skall vi agera?
Något jag tror på är vår värdegrund: Kvalitet – Medkänsla –
Ansvar. Ett motto som i enkla tider är lätt att förhålla sig till, och
lättare att leva upp till, men i osäkra tider är en ledstång som
skall guida det vi gör.
Det är nu i ovissa och osäkra tider vi prövas och utmanas,
och där vi verkligen kan göra skillnad genom att leva upp till
dessa tre ord. Kvalitet, Medkänsla och Ansvar går in i varandra,
där några få uppmuntrande, omtänksamma ord kan vara
skillnaden mellan hopp och förtvivlan för en medarbetare eller
patient. Kvalitet kan vara att ge varandra hopp och tillförsikt, ge
varandra styrka och glädje. Kvalitet kan vara att i svåra tider se
på framtiden som öppen, och visa tillförsikt till att den blir vad vi
gör den till. Tror vi att den blir bättre, så kan vi också göra den
bättre.

För många av de oroliga människor som nu söker vår hjälp,
kan vi sålunda göra dubbel nytta; vi smittar av oss med vårt
lugn och vår kompetens, samtidigt som vi gör nödvändiga
medicinska bedömningar. Kvalitet – Medkänsla – Ansvar.
Det är därför vi trivs på Capio; här bör vi och skall vi ha mandat
att utveckla, anpassa och förbättra. På vår mottagning, vår
vårdcentral, i vårt affärsområde och på sikt i kontexten vi jobbar
i. Det är därför glädjande att se hur Capio i Stenungssund
anpassar och förbättrar sättet de jobbar med lugnande
läkemedel, hur man i Årsta säkerställer att vi förstår våra
patienter, hur vi förbättrar för de patienter som vi ibland har
svårt att hjälpa genom att kunna erbjuda internet-KBT, hur CAT
förbättrar och skapar bästa möjliga livskvalitet för en patientgrupp där vi annars har svårt att nå fram, hur Capio Angered
uppmärksammar kvinnor med psykiska och sociala svårigheter
och ger dem optimist och ökad trygghet. Den sortens kvalitet,
medkänsla och ansvar sprider sig till andra och ju fler som
tror att saker går att göra på ett bättre sätt, desto större blir
sannolikheten för att vi skall kunna genomdriva förändring.
Att vara optimist betyder att man tror på att vi kan optimera det
vi har – därifrån kommer också ordet. Så låt oss glädjas åt att vi
lever i intressanta tider!

Det jag nu ser och upplever inom Capio gör mig oerhört stolt
och imponerad - vi väljer att i detta läge fokusera vår kollektiva
kraft på de vardagliga saker som är nödvändiga och möjliga att
genomföra, lösa de problem och utmaningar som finns här och
nu och lyckas med detta göra en stor skillnad för de patienter
som söker oss. Liksom virus så ”smittar” oro genom att vi
människor känner av varandra - men även lugn och tillförsikt
”smittar”. Det blir tydligt hur viktiga vi är för varandra och att vi
är beroende av varandra för att samhället skall fungera.
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CHEFLÄKARE - CAPIO SVERIGE

Vad gör du för våra patienter?
– om Capio Sveriges Kvalitetsråd
Varje dag frågade jag min arbetskamrat ”Vad gör du för våra patienter?”. ”Jag jobbar inte med patienter”, svarade han
första gången. Han är ekonom och arbetar som controller. ”Gör du inte?”, undrade jag.
Dagen därpå ställde jag samma fråga. Han svarade: ”Jag betalar fakturan för tusentals liter handsprit som gör att våra
medarbetare inte sprider smitta mellan våra patienter”. Nästa dag löd svaret: ”Jag gör en budget som gör att alla
medarbetare kan känna sig trygga med att våra intäkter kommer att räcka till att hjälpa alla våra patienter”.

I mitt kliniska arbete som läkare är det lätt för mig att förstå vad
jag gör för våra patienter. I mitt uppdrag som chefläkare för
Capio Sverige måste jag anstränga mig mer för att komma ihåg
att allt jag gör skall ha ett värde för våra patienter.
Ett av mina uppdrag är att leda Capios Kvalitetsråd, bestående
av chefläkare och kvalitetschefer från våra fem affärsområden.
Kvalitetsrådets värde för våra patienter skapas genom åtgärder
som underlättar för andra medarbetare att göra ett bra jobb.
Det är viktigt att Capios Kvalitetsråd arbetar på rätt nivå. Många
saker blir bättre när vi gör dem tillsammans medan andra blir
både krångligare och kanske till och med sämre för patienterna
om vi försöker göra likadant.

Under det gångna året har vi börjat skriva om kvalitetsrådets
arbete på intranätet Pulsen som ett komplement till spridningen
av information i linjeorganisationen. Vi vill underlätta för alla
att bidra med just det som ger värde för patienterna i den
del av Capio som man arbetar. Alla kan numera ta del av
kvalitetsrådets agenda och se våra gemensamma kvalitetsmått
och riskrapporter samt de analyser och åtgärdsplaner som de
genererar. Alla kan komma med synpunkter och förslag via sin
närmsta chef eller via Pulsen.
För att försäkra mig om att vi arbetar med rätt saker använder
jag mig av samma fråga som jag ställde till min medarbetare
controllern när jag leder kvalitetsrådet. För varje punkt på vår
agenda frågar jag mig: ”Vad gör jag för våra patienter?”. Om
jag inte har ett bra svar – då tar jag bort punkten från agendan.

Låt mig ge några exempel:
•

Alla våra patienter vinner på att vi arbetar tillsammans
med ett gott bemötande. När det gäller medicinska
resultat är det däremot oftast bättre att medarbetare
med kunskap om vetenskap och beprövad erfarenhet
inom området leder utvecklingen tillsammans med
berörda patienter.

•

Att skapa övergripande rutiner för patientsäkerhet
tillsammans ger en ökad säkerhet och avlastar många
medarbetare från administrativt arbete. Rutiner för
säkerhet som är kopplade till särskilda lokaler eller
teknik skapas däremot bäst av dem som är på plats.

•

En kultur som inte är skuldbeläggande skapas genom
att använda risker och misstag för analys och lärande.
Om alla vi som arbetar i Capio känner oss trygga med
att våra chefer tänker så, vågar vi uppmärksamma
brister som vi ser hos oss själva och i vår verksamhet
och därmed skapa en säkrare vård för våra patienter.

Margareta Danelius
Chefläkare
Capio Sverige

E-post: Margareta.Danelius@capio.se
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LÄKEMEDELSBEROENDE

LÄKEMEDELSBEROENDE

Minskat läkemedelsberoende med
utredning av ångest
Capio Läkarhus Stenungsund har ändrat sitt arbetssätt kring beroendeframkallande lugnande läkemedel. Genom att utreda
och behandla underliggande ångesttillstånd kan läkemedelsberoendet minska och behandlingsperioden förkortas för
patienterna.

Sedan nio månader tillbaka har en grupp läkare börjat utreda
underliggande faktorer till ospecifik ångest hos de patienter
som har en förskrivning av beroendeframkallande lugnande,
huvudsakligen läkemedelsgruppen bensodiazepiner.

Under utredningen kartlägger man även relationer under
patientens uppväxt och vuxenliv. Nuvarande otrygga
beteendemönster och patientens förmåga att uttrycka sina
grundaffekter/känslor undersöks.

För att ställa diagnos används det internationella intervju
verktyget M.I.N.I. som innehåller frågor för varje ångest
syndrom. Resultatet vägs samman med kliniska observationer
och diagnosen ställs sedan av läkare.

– För många patienter med psykiska besvär har det varit förlösande att berätta om varför hen till exempel sover dåligt. Det
stora lidandet för patienten är ofta rädslan och skammen för att
berätta om sina besvär och vara sårbar, säger Jonathan Greer,
specialist i allmänmedicin och medicinskt ansvarig läkare på
Capio Läkarhus Stenungsund.

Om den underliggande orsaken inte kan identifieras undersöker
man om det finns ett pågående narkotika- eller alkohol
missbruk. Vid misstanke om alkoholmissbruk där patienten
förnekar intag tar man ett blodprov.

Vill utöka exponeringsbehandling
Vid utredningarna kan man finna ett eller flera olika ångest
syndrom såsom social fobi, hälsoångest, agorafobi,
tvångssyndrom (OCD), paniksyndrom eller generaliserat
ångestsyndrom (GAD). Man tar sedan ställning till vad som
gynnar patienten bäst; medicinering, samtalsterapi eller en
kombination.
För behandling med kognitiv beteendeterapi (KBT) har Capio
Läkarhus Stenungsund hittills lagt tonvikten på psyko
edukation, där patienten utbildas i sitt tillstånd. Detta kan
utföras av såväl KBT-terapeut som psykolog. Målet framöver
är att rekrytera fler psykologer för att kunna utöka psyko
terapeutisk behandling med exponering. I exponerings
behandling ställs patienten inför miljöer som framkallar ångest,
vilket ger möjligheten att förändra sitt beteende.

Minskat lidande med kortare behandling
Capio Läkarhus Stenungsund har långsamt börjat minska
förskrivningen av beroendeframkallande läkemedel. På läkarmöten diskuteras regelbundet svårare fall och hur nedtrappning
av läkemedel bör hanteras.
Enligt Jonathan Greer kan den totala behandlingsperioden
inklusive återfall förkortas med hjälp av KBT, vilket minskar
patientens lidande.
Hittills har det nya arbetssättet bidragit till minskad risk för
missbruk vid förskrivning av beroendeframkallande läkemedel
och även lägre kostnader för läkemedel vid fallande total
förskrivning. Därutöver finns en chans att påskynda arbets
återgång, då flera patienter har varit sjukskrivna av ångest
relaterade orsaker.

– Det är viktigt att vara känslomässigt trygg som läkare eller
behandlare i mötet med en patient som säger ”det här har jag
inte berättat för någon på 25 år”.

Vill du veta mer, kontakta gärna:

Jonathan Greer
Specialist i allmänmedicin och medicinskt ansvarig läkare
Capio Läkarhus Stenungsund
E-post: Jonathan.Greer@capio.se
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INTERNET-KBT

HBTQ-CERTIFIERING

Capio i Årsta blir först ut i Stockholm
att HBTQ-certifiera verksamheten
Årsta, där Susannes vårdcentral ligger är ett snabbt växande område med en ung och
heterogen population och ca 12 300 listade patienter. Här finns bland annat BVC-
mottagning och man har även ansökt om att få starta upp en barnmorskemottagning,
då det är stor efterfrågan och ganska långt till andra alternativ. Fakta som spelade
in i beslutet om certifieringen.
– Det har länge
varit en dröm
för mig att få en
HBTQ-certifiering,
för att visa att vården
är öppensinnad och
vill ta hand om alla,
oavsett könsidentifikation,
säger Susanne. Det här är
en grupp som ofta hamnar
mellan stolarna och lätt blir missuppfattad. Jag har tidigare träffat en
hel del transpersoner som haft svårigheter i vården, och där tror
jag att mina tankar föddes.
Att känna sig trygg och bekväm när man söker vård borde
vara självklart för alla, men många i HBTQ-gruppen vittnar om
motsatsen rent generellt. Det kan handla om allt ifrån attityder
när man blir uppropad i väntrummet med ett namn som inte
speglar ens utseende, miljön runt omkring rent fysiskt till att bli
kallad för rätt pronomen. Sådant som är lätt att ändra på om
man är medveten.
– För mig är det viktigt att visa att Capio är en inkluderande och
öppen organisation för alla – oavsett könstillhörighet och där vill
vi på Capio Vårdcentral Årsta vara ett gott exempel för andra
vårdcentraler att ta efter. Vi tar emot fler och fler samkönade
par på vårt BVC och kommer säkerligen även att göra det
på den barnmorskemottagning vi hoppas kunna starta inom
kort. Därför är det ett viktigt statement att genomföra den här
certifieringen.

även om vårt psykosociala team redan har stor erfarenhet av
att möta denna patientgrupp. Utbildningen sätter igång olika
tankesätt och beteenden, följer hur vi utvecklas under våren
och därefter har vi en egen arbetsgrupp som ser till att vi når de
mål som vi satt upp.

I början av februari 2020 startades ett pilotprojekt där nio vårdcentraler inom Capio Närsjukvård har
möjligheten att remittera patienter till Capio Go för ett antal olika digitala KBT-behandlingar.

Syftet är att avlasta läkare och psykologer i det dagliga arbetet och därmed öka tillgängligheten på
vårdcentralen, samt att ge fler patienter tillgång till behandling via internet-KBT. Om projektet faller väl ut är
tanken att alla enheter inom Capio Närsjukvård ska få möjlighet att ta del av de digitala KBT-behandlingar
Capio Go erbjuder. Det finns också planer på att starta liknande projekt inom fler områden, bland annat dietist,
artrosskola och distansmonitorering av
kroniska sjukdomar.

Susanne är övertygad om att HBTQ-certifieringen kommer att
förändra arbetet på mottagningen och inspirera personalen
till spännande diskussioner om bemötande, i samband med
utbildningen.
– Jag presenterade tanken förra året och personalen är väldigt
positiv, vilket gör mig så stolt och glad. Det är också roligt att
vi är först ut i Capio i region Stockholm att genomföra detta. Vi
får ofta frågor om vi är certifierade och det kommer att kännas
jättebra att kunna visa att vi vänder oss till den här gruppen.
Certifieringen kommer att synas på vår hemsida och jag hoppas
att det ska motivera de andra Capioklinikerna att genomföra det
här också, avslutar Susanne.

Vill du veta mer, kontakta gärna:

Certifieringen är en processutbildning som handlar om att
skapa förändring hos alla individer, både personal och patienter
och utbildningen leds av RFSL. Erfarenhet visar att om man
jobbar riktat ger det ringar på vattnet för alla.
– Det handlar om fyra utbildningstillfällen under våren på
sammanlagt 16 timmar och vi kommer att jobba med frågor
som rör allt ifrån målbild, till hur vi rent praktiskt ska tänka när
det gäller miljön här, fortsätter Susanne. Som våra attityder,
vad vi har på väggarna, hur toaletter och omklädningsrum är
anpassade. Hela personalgruppen kommer att få delta i detta,

Internet-KBT via Capio Go ska
avlasta vårdcentralerna

Capio Go erbjuder följande
digitala KBT-behandlingar frå
n
företaget Livanda:
√

Sundare alkoholvanor

√

Sluta röka

√

Ångest

√

Depression

√

Stresshantering

√

Oro och grubbel

√

Kost och motion

√

Sömnproblem

√

Bättre självkänsla

√

Hantera smärta

Vill du veta mer? Kontakta gä

rna:

Susanne Norelius

Verksamhetschef

Capio Vårdcentral Årsta
E-post: Susanne.Norelius@capio.se

Peter Sjöstedt

Regional Medicinsk chef
Region Väst Syd och Capio Go

E-post: Peter.Sjostedt@capio.se
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INTERNET-KBT

Snabb insats och tydlig
ansvarsfördelning med internet-KBT

Målgrupper för
behandlingarna:

Flera enheter inom Capio Närsjukvård erbjuder nu patienter med ångest, depression, stressproblematik eller
sömnsvårigheter möjligheten att välja en digital KBT-behandling istället för besök hos psykolog på vårdcentralen.
Behandling via internet är mer flexibelt för patienten och tar mindre tid i anspråk från psykologen vilket gör att
patienten kan komma igång med sin behandling snabbare, och fler patienter har möjlighet att få hjälp.

• Ångest: personer som lider av panikångest,
paniksyndrom, agorafobi samt icke-specifik ångest
(ångest UNS).
•

Internet-KBT, kognitiv beteendeterapi via internet, har funnits i
Sverige sedan 1990-talet och används idag i ett flertal regioner.
Inom Capio Närsjukvård finns det på ett flertal enheter i
Västsverige och i Stockholm.
I februari 2019 var Capio Närsjukvård först ut med internet-KBT
på primärvårdsnivå i Stockholm, och idag erbjuder totalt elva
Capio-enheter i Stockholm internet-KBT.
Lina Nilsson arbetar som psykolog på Capio Vårdcentral
Ringen i Stockholm, och har varit med i projektet från början.
Hon tycker själv att det är kul med variation i arbetssätt och att
programmet är lätt att jobba i.
För patienternas del säger hon att det kan vara smidigt att
inte behöva ta sig till vårdcentralen, och att behandlingen kan
komma igång snabbare eftersom den tar mindre tid i anspråk
från psykologen.
– Det är en väldigt strukturerad behandling med tydlig ansvarsfördelning. Patienterna får själva ta en aktiv roll vilket är bra för
då blir det tydligt att det är för sin egen skull de gör det, säger
Lina Nilsson.
Rätt nivå för patienten
De olika behandlingarna är breda och passar många, men man
gör alltid en noggrann bedömning om en internetbehandling är
rätt för just den patienten. Hittills har det första bedömnings
besöket gjorts fysiskt, men nu finns även möjlighet att göra
detta via video. Det kan till exempel vara användbart när
patienten söker vård digitalt via Flow, eller kommer på remiss
från en annan vårdcentral.
Capio Närsjukvård i Stockholm har satt upp ett antal generella
exklusionskriterier då en digital behandling inte är lämplig; svår
psykisk ohälsa, missbruk, suicidrisk och språksvårigheter. Men
det finns många faktorer att tänka på, och just urval av patienter
ser Lina Nilsson som en av utmaningarna med internet-KBT.
– Man får hela tiden fundera på om den här typen av behandling verkligen passar patienten. Vid behandling mot stress
problematik får man till exempel tänka på att inte välja patienter
som tycker en internetbehandling verkar bra för att kunna
klämma in en behandling i en stressig vardag, säger hon.
– Patienten bör inte ha problem med uppskjutandebeteende
eftersom upplägget bygger på att man ska ta ansvar och göra
behandlingsmomenten själv.
– Patienterna bör inte heller ha för lite problem, då kan
behandlingen bli för omfattande och det är istället bättre att ge
en kortare fysisk insats. Man måste se till att det är rätt nivå för
patienten.
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Patientsäkert med bevakning
På Capio Närsjukvårds enheter i Stockholm används idag fyra
olika behandlingar från företaget Livanda; ångest, depression,
sömn och stress. Patienten kommer åt sin behandling genom
att logga in på 1177.se
Varje behandling består av 8-10 moduler och motsvarar lika
många fysiska besök på en vårdcentral. Modulerna innehåller
bland annat text, bilder, filmer och olika hemuppgifter.
Patienten skriver svar på uppgifterna direkt i programmet och
får inom några dagar skriftlig återkoppling av psykologen på
vårdcentralen.
Att kommunikationen sker via textmeddelanden som kan
komma in till vårdcentralen dygnet runt alla dagar i veckan
innebär ett stort ansvar för vårdgivaren. För att kunna fånga upp
patienter som mår sämre och eventuell suicidal kommunikation
har man i Stockholm satt upp ett system för bevakning av
meddelandena. Varje arbetsdag går behandlaren in och läser
igenom meddelanden från de egna patienterna. Vid sjukdom
och semester lämnas bevakningen över till en annan psykolog,
och i sista hand finns även ytterligare en person på varje enhet
som kan bevaka. I programmet finns också information om vart
patienten ska vända sig akut om hen mår sämre.
I vissa moduler i behandlingen besvarar patienten olika
skattningsskalor, vilket gör att man kan se hur patienten mår
under behandlingens gång. Även här finns ett system som
flaggar vid suicidrisk. Om det finns indikationer på att en patient
inte mår bra ringer psykologen upp patienten för att göra en
bedömning per telefon.

Depression: patienter med mild till måttlig depression.
•

Stress: patienter med stressproblematik, i syfte att
hantera pågående stress eller förebygga framtida
utmattningsproblematik.

Detta innehåller
internetbehandlingarna:

• Sömn: patienter med mild-måttlig insomni.

• Psykoedukation: hur tankar, känslor och beteende
fungerar, hur man behandlar med KBT och
exponering.
•

ACT: ett sätt att förhålla sig till tankar och känslor
(acceptance and commitment therapy).
• Mindfulness och avslappningsstrategier
•

Specifika inslag beroende på
behandling

Vill du veta mer? Kontakta gärna:

Uppföljning av kvalitet
Kvalitetsmässigt är Lina Nilsson positivt inställd till KBT via
internet.
– Det är evidensbaserad vård, uppläggen är forskade på och
man vet att de har gott utfall, säger hon.
Capio Närsjukvårds regionala medicinska chefer i Stockholm,
Katarina Wettin och Magnus Röjvall, följer idag hur många
patienter som påbörjar en behandling samt hur många
moduler patienterna i snitt utför. På sikt hoppas de på ett
närmare samarbete med Medrave för att lättare kunna ta fram
automatiska rapporter för kvalitetsparametrar.
– Vi kommer bland annat att följa upp hur patienten mår före
och efter behandling, samt hur stor del av patienterna som
genomför minst hälften av behandlingsprogrammen, säger
Magnus Röjvall.

Lina Nilsson

Psykolog
Capio Vårdcentral Ringen
E-post: Lina.Nilsson3@capio.se
ÅRSRAPPORT KVALITET – 2019
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CAPIO ACTIVE TRAINING

”Man klarar av mer än vad man tror
och detta är så bra för självförtroendet”
Citatet kommer från en patient som har deltagit i en av Capio Närsjukvårds CAT-grupper, där målet är att skapa tilltro till
den egna förmågan genom att jobba aktivt med både kroppen och den psykiska hälsan.

För några år sedan utvecklade naprapaten Anna-Lena
Persdotter Teorell ett arbetssätt med rehabiliterande gruppträning för mångsökare, inspirerad av metoden Medical
exercise training (MET) som används i USA. Patienterna
som deltar i grupperna mår ofta mycket dåligt och kan
till exempel ha problem som kronisk smärta, dålig sömn,
huvudvärk och psykisk ohälsa. Tanken med gruppträningen
är att ge dessa patienter motivation och självförtroende
samt verktyg att förbättra sitt mående genom regelbunden
träning och rehabyoga. Som avslutning på varje pass lärs
mindfulness-tekniker ut så att patienter kan påverka sitt
psykiska mående även i sin vardag.
Gruppträningen Capio Active Training (CAT) har nu spridit
sig från Capio Citykliniken Helsingborg Söder till 30 olika
enheter inom Capio Närsjukvård.
Utbildning via Capio Academy
Via Capio Academy finns möjlighet att gå en utbildning till
CAT-instruktör. Utbildningen pågår under åtta veckor och
innehåller både teoretiska och praktiska övningar samt två
fysiska workshopar à två dagar. Efter fullgången, godkänd
utbildning erhålles en intern certifiering av Capios kvalitetsavdelning.
– Eftersom en stor bit av CAT handlar om att jobba med
beteendeförändring hos patienterna är det viktigt att
utbildningen kan ge redskap till att skapa självinsikt, stärka
och grunda sin egen person, så att man lättare kan förhålla
sig till patientgruppen, säger Anna-Lena Persdotter Teorell.

Arbetssättet fortsätter att utvecklas
För att nå bred kompetens uppmuntras flera olika vårdyrken att
gå utbildningen.
– Vi ser arbetet med CAT som en process där vi bit för bit
vidareutvecklar, samarbetar och skapar en bättre och bättre
version av arbetssättet så att det passar verksamhetens behov,
säger Anna-Lena Persdotter Teorell.
Under hösten 2019 delades frågeformulär ut till deltagare i
olika CAT-grupper före och efter genomgången träningsperiod.
Resultaten från enkäterna håller på att analyseras av ST-läkare
Nina Krönmark på Capio Citykliniken Clemenstorget i Lund, och
kommer att presenteras senare under våren. Framöver kommer
man även fortsätta utvecklingen av arbetssättet genom vidare
studier av patienters sökmönster.

Vill du veta mer, kontakta gärna:

Vad är CAT?

Exempel på CAT-grupper:

•

CAT är ett arbetssätt där en Capio-
utbildad instruktör träffar patienter
regelbundet i diagnosspecifika små
grupper för regelbunden och trygg
stärkande träning tillsammans.

•

Stress/oro/sömn

•

Smärtgrupper för t.ex. nacke eller
ländrygg

•

Psykisk ohälsa

Målet är att aktivera, rehabilitera och
stötta en grupp av multisjuka patienter
med ett stort vårdsökarmönster,
samtidigt som man avlastar enhetens
vårdgivare och ökar produktiviteten.

•

Seniorgrupper för fallprevention och
styrka

•

Diabetes

•

Hypertoni

•

IBS

•

Huvudvärk

Anna-Lena Persdotter Teorell

Leg. Naprapat
Capio Citykliniken Helsingborg Söder
och projektledare för CAT inom Capio Närsjukvård

•

E-post: Anna-Lena.Persdotter@capio.se
•

•
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Gruppen utför en typ av snäll men
effektiv adaptiv yoga tillsammans, där
man ökar styrka och stabilitet och hittar
en rörelseglädje. Man bygger också
successiv beteendeförändring via
samtal under träningen, lär ut egenvård,
andningstekniker, hållningsträning och
ger hemläxor.
Genom kunskap och tilltro till den egna
förmågan för man över ansvaret för
patientens eget mående till patienten.
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STÖD FÖR UTSATTA KVINNOR

Stöd i grupp ska stärka utsatta kvinnor
På Capio i Angered har det psykosociala teamet under det senaste året uppmärksammat ett stort behov av insatser för
kvinnor med psykiska och sociala svårigheter. Gemensamt för dessa kvinnor är en negativ hälsoutveckling, och i vissa fall
en fördröjning i integration i Sverige samt tydliga svårigheter att leva ett jämställt liv.

– Vi insåg att det skulle kunna vara framgångsrikt att skapa
gruppinriktade insatser för dessa kvinnor istället för att jobba
med individuell behandling, säger Börje Svanqvist, psykolog
och initiativtagare till den nya metoden. Kvinnorna, som redan
fanns hos psykosociala teamet, hade problem som till stor del
handlade om integration, social isolering, problem i relationer,
inte minst till män. Därför var det viktigt att sätta ihop kvinnliga
grupper där alla har liknande erfarenheter.

Så hur kan de bägge metoderna samverka på bästa sätt?
– Spänningar i kroppen och annat som kommer fram i
CAT-gruppen kan vi lösa upp genom samtalen och stödet i
E3-gruppen, fortsätter Börje. Men man behöver inte delta i
bägge grupperna, det är bara en möjlighet som kan bidra till
ett snabbare resultat. Men det får vi utvärdera så småningom.
Ännu har vi precis bara börjat arbeta med de här metoderna
och vi kommer att hålla på hela våren.

För att nå största möjliga effektivitet i behandlingen jobbar
Börje och hans kollega Elvira Heldic med två olika metoder.

Trots att E3-gruppen bara hunnit träffas vid ett fåtal gånger
hittills upplevde deltagarna att det kändes väldigt bra redan
efter första gången.
– Gruppen är i en tidig fas och jag är ganska aktiv som ledare,
och vill att vi arbetar från då och mot nutid. Man kan planera
framåt och påverkas av det som hänt, men man behöver vara
i nuet. Jag vill jobba från person till system, att man tänker på
vilket som var sammanhanget, vad som triggade att man mår
så här. Men man behöver också jobba utifrån mognadsnivå och
inte gå för fort fram. Jag känner spontant att det finns så många
möjligheter till ett bra resultat genom gruppdynamiken, och
det sparar dessutom mycket resurser att arbeta i grupp istället
för på individnivå. Vi kommer att göra en kvalitativ utvärdering
efteråt och intervjua gruppdeltagarna, och jag känner att det
här är både nytt, effektivt och väldigt spännande, avslutar Börje.

Dels CAT-gruppen (Capio Active Training) som är inriktad på
mindfulness, yoga och rörelseträning. En mindre krävande
fysisk metod som hjälper till att tona ner psykiska reaktioner
och ångest och istället fokuserar på att skapa medvetenhet om
kroppen, vilket är en bra förutsättning för att kunna tillgodogöra
sig den mer krävande behandlingen i den andra gruppen.
– Dessa CAT-grupper leds av Elvira och är aktiv rehabilitering
och träning. Fokus ligger på de besvär som kan uppkomma
i rörelseapparaten eller den smärta, nedstämdhet och oro i
kroppen som du kan känna vid psykisk ohälsa, påpekar Börje.
Den andra gruppen är E3-gruppen (ökad egenkontroll,
emotionell intelligens, ge enpowerment), bestående av ungefär
10 kvinnor och två ledare, som träffas under 2,5 timmar
varannan vecka för att spegla varandra och ge stöd. Förutom
Börje jobbar också Anna Frahm, specialistundersköterska inom
psykisk hälsa med det nya projektet. Börje fortsätter:
– Det är en stor vinst att vara i grupp. Många är ensamma och
då är det så bra att kunna jämföra sig med andra i liknande
situationer. Man får kraft av att se andra jobba med sig själva
och ta tag i sin ångest eller depression. Det bidrar till att
normalisera reaktioner och göra det mindre personligt. Man
förstår sitt sammanhang bättre när man är i en trygg grupp.
Kvinnorna som deltar i E3-gruppen har en blandad bakgrund,
men alla pratar svenska. Det är även en bred åldersspridning,
kvinnorna är födda på 40-, 50-, 60-, 70-, 80- och 90-talet
men alla har erfarenheter av psykisk ohälsa. Så vad kan man
förvänta sig för effekter av de här metoderna?
– Att delta i en grupp kan stärka förmågan att knyta an och
bygga kompetens att reda sig i sin egen situation. Öka den
enskilda förmågan att ta hand om sig själv, sina relationer, sin
integration och sina förmågor att lösa situationer.

14
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Vill du veta mer, kontakta gärna:

Börje Svanqvist

Psykolog

Capio Läkarhus Angered
E-post: Borje.Svanqvist@capio.se
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MILJÖMÅLSREDOVISNING

Miljömålsredovisning
Miljömålen för Capio Närsjukvård gäller från 2018 och ska vara i hamn senast 2020. Under
de senaste åren har Capio Närsjukvård växt ytterligare, vilket inneburit att ännu fler
mottagningar har tillkommit och tillkommer i vårt miljöcertifikat, vilket innebär fler enheter
som jobbar med miljömålen. Årets redovisning inkluderar 98 mottagningar och svars
frekvensen på miljömålsenkäten som skickats ut var 99 %.

Läkemedel
•

•

Kemikalier

Målet att förskriva mindre än 200 antibiotika
recept per 1000 listade når 95 % av våra
mottagningar under 2019. I snitt per mottagning
inom Capio Närsjukvård skrevs det ut 123 recept
per 1000 listade under förra året. Det är en
minskning med 7,5 % mot föregående år.

Patientinformationen om att minska läkemedel
i miljön har 86 % av våra mottagningar i form
av bland annat affischer, informationsfilm på
väntrums-TV och läkemedelspåsar. Detta är
en minskning från föregående år men beror
på att Capio Närsjukvård har förvärvat flera
mottagningar som under 2019 ingick i miljö
certifikatet. Då målet är att alla våra mottagningar
ska ha denna information kommer resterande
mottagningar kontaktas under 2020 för att säkerställa att patientinformationen finns tillgänglig.

m valt att
Mottagning so
käten
inte svara på en
•

karhus Selma

Capio Lä

på
Svarsfrekvens
n
te
kä
en
åls
miljöm
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Under 2019 har 93 % av våra mottagningar
genomfört eller påbörjat riskbedömning av
sina kemikalier.

•

92 % av våra mottagningar har sett över de
leksaker som finns i väntrummen så att de är
giftfria enligt Naturskyddsföreningens riktlinjer
för Giftfri förskola. Målet är att 100 % av
mottagningarna ska ha uppnått detta 2020.

49 % av våra mottagningar når målet att kinolon
förskrivningen ska vara 4 % eller mindre av den
totala antibiotikaförskrivningen. Snittet inom
Capio Närsjukvård är 4,0 % för 2019.

Du kan läsa mer om antibiotikaförskrivningen och se
enskilda mottagningars resultat på sidan 20 och 21.
•

•
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99 %

Inköp
•

Idag köper 68 % av våra mottagningar in
ekologiskt kaffe, frukt och grönsaker. Målet
2020 är att 100 % av mottagningarna ska nå
denna målsättning.

•

89 % av mottagningarna beställer sina
skrivartoners via Agresso, vilket innebär att de
beställer toners som är Svanenmärkta.

•

Energi
•

Av våra mottagningar har idag ca 57
% möjlighet att mäta sin elförbrukning.
Resterande har förbrukningen inbakad i hyran.
Under 2019 har vi totalt minskat elförbrukningen, hos de enheter där vi kan mäta, med
1,3 %. Våra mottagningar gjorde i snitt av med
33 740 kWh för 2019. Det är en minskning
med ca 430 kWh per mottagning jämfört med
föregående år. Målet för 2020 är att minska
vår elförbrukning med 5 % jämfört med 2017
års resultat men vi når tyvärr inte detta under
2019 då resultatet är en minskning med 1,6%.

IT

Transport

•

Målet att öka antalet tjänsteresor med tåg istället
för flyg på sträckan mellan Stockholm och
Göteborg går successivt framåt! Under 2019
gjordes 78 % av dessa resor med tåg, vilket är
en ökning med nästan 5 % från föregående år.
Vårt mål för 2020 är att 80 % av dessa resor ska
göras med tåget. Statistiken är baserad på de
resor som är bokade via resebolaget BIG Travel.
Vårt andra mål gällande tjänsteresor är att
minska våra koldioxidutsläpp på sträckan mellan
Stockholm och Göteborg med 25 % år 2020.
2018 var ett år då vi samlade in mätetal och
fick resultatet att våra resor släppt ut ca 15 ton
koldioxid på denna sträcka. Under 2019 uppgick
det totala resandet till 12,8 ton koldioxid vilket är
en minskning med ca 15 %.
Av dessa 12,8 ton står flyget för 99,997(!) % av
utsläppen trots att 78 % av resorna sker med tåg.
En flygresa på denna sträcka släpper i genomsnitt ut 118 000 gånger mer koldioxid än tåget.

•

Under 2019 kom avtalet på plats med företaget
Inrego som tar hand om vår uttjänta IT-utrustning
och återanvänder
eller återvinner
denna beroende
på utrustningens
tillstånd. 21
Capio
% av våra
mottagningar
har använt sig
av tjänsten
och till följd
av detta har
vi sparat 13
ton koldioxid.
Detta motsvarar bl.a.
energin för att
värma upp 55
lägenheter
under ett år.
MILJÖBESPARI
NG 2019

Capio har under
2019 verkat för
ökad återanvändn
bidragit till ett mer
ing av IT-produkte
effektivt utnyttjande
r vilket har
av jordens resurs
er och minskat
av växthusgaser
utsläppen
med:

1 3 7 2 0
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energin för att

driva 1317 kylskåp
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ett år eller köra

kg CO

2,0 varv runt jorden

2
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Capio Vårdcentral Strömstad har i år vunnit pris i tävlingen Cykelvänlig arbetsplats
Under 2019 har 179 arbetsplatser i 14 kommuner runtom i
Västra Götaland och Halland tävlat om att bli Västsveriges
cykelvänligaste arbetsplats genom att uppfylla så många av
tävlingens kriterier som möjligt. Det kan till exempel handla om
att se till att det finns bra parkering för olika typer av cyklar eller
möjlighet att duscha och byta om på arbetsplatsen. Det är dock
inte bara diplom och titlarna Årets cykelvänligaste arbetsplats,
Årets raket och Årets nykomling som finns att vinna för dem
som deltar, att bli en cykelvänlig arbetsplats kommer också
med andra vinster:
– Fler och fler inser vilka fördelar det finns med cykling. Det har
så många positiva effekter, inte bara för miljön och klimatet
utan också för medarbetarnas hälsa och välbefinnande. Det
skapar friska och pigga medarbetare. Vi är väldigt glada att så
många företag och organisationer vill vara med och engagera
sig för detta, säger Karin Ryberg, projektledare för
hållbart resande väst som står bakom projektet och
tävlingen.
Motivering
Capio vårdcentral i Strömstad är
ambitiösa i sitt arbete med att öka
cykling och har uppnått tre stjärnor
(av tre) i årets tävling. Verksamhetens
hembesök görs i stor utsträckning
med cyklar anpassade för att
vårdutrustningen ska kunna följa
med och företagets ledning cyklar till
jobbet varje dag för att inspirera och
leva som de lär. Man är stolt deltagare
i Cykelvänlig arbetsplats och visar sitt
engagemang i olika sammanhang.

– Vi är väldigt stolta över att ha vunnit. Att röra på oss är viktigt
både för våra kroppar och för miljöns skull. Under hösten
2019 har vi fortsatt vårt arbete med att cykla till våra patienter,
ett arbete som fortsätter 2020. Vårt nästa steg är att köpa in
en elcykel till jobbet så att vi kan cykla även till de patienter
som bor lite längre bort från vårdcentralen, säger Marlene E
Midtvedt, verksamhetschef på Capio Vårdcentral Strömstad.

Vill du veta mer, kontakta gärna:

Marlene Midtvedt

Verksamhetschef

Capio Vårdcentral Strömstad
E-post: Marlene.Midtvedt@capio.se
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2018

2017

Kinolonförskrivning

10,0%

Andel kinoloner 2017
Andel kinoloner 2018

Andel kinoloner 2017

2018

Veberöd
Västerås City
Helsingborg Söder
Gubbängen
Bunkeflo-Hyllie
Curera
Angered
Selma
Hagsätra
Lidingö
Wasa
Hovshaga
Brynäs
Viksjö
Halmstad
Simrishamn
Telgeakuten
Borrby
Bomhus
Blackeberg
Ängelholm
Hjortmossen
Kista
Tomelilla
Lekeberg
Marinan Ystad
Landskrona
Rydsgård
Kristianstad
Vallby
Ösmo
Lödöse
Strömstad
Åkermyntan
Broby
Nockebyhöjden
Klippan
Falkenberg
Orust
Sjöstaden Ystad
Vålberg
Göingekliniken Hässleholm
Sjöbo
Båstad
Stenungsund
Lysekil
Gärsnäs
Vintergatan

250

Veberöd
Västerås City
Helsingborg Söder
Gubbängen
Bunkeflo-Hyllie
Curera
Angered
Selma
Hagsätra
Lidingö
Wasa
Hovshaga
Brynäs
Viksjö
Halmstad
Simrishamn
Telgeakuten
Borrby
Bomhus
Blackeberg
Ängelholm
Hjortmossen
Kista
Tomelilla
Lekeberg
Marinan Ystad
Landskrona
Rydsgård
Kristianstad
Vallby
Ösmo
Lödöse
Strömstad
Åkermyntan
Broby
Nockebyhöjden
Klippan
Falkenberg
Orust
Sjöstaden Ystad
Vålberg
Göingekliniken Hässleholm
Sjöbo
Båstad
Stenungsund
Lysekil
Gärsnäs
Vintergatan

300

Andel kinoloner av den totala förskrivningen av antibiotika

Bunkeflo-Hyllie
Helsingborg Söder
Slussen
Ringen
Klippan
Helsingborg Mariastaden
Kristianstad
Nockebyhöjden
Båstad
Sjöstaden Ystad
Berga
Ösmo
Telgeakuten
Orust
Högdalen
Stenungsund
Åkermyntan
Gubbängen
Veberöd
Göingekliniken Hässleholm
Strömstad
Farsta
Limhamn
Landskrona
Curera
Amhult
Hjortmossen
Gärsnäs
Ronneby
Axess
Angered
Badhotellet
Halmstad
Bomhus
Lysekil
Nynäshamn
Södermalm
Vallby
Lund
Marinan Ystad
Skogås
Selma
Falkenberg
Malmö Singelgatan
Viksjö
Grästorp
Haga
Sävja
Lödöse
Eslöv

Liljeforstorg
Skogås
Mölndal
Höganäs
Årsta
Kungsholmen
Slussen
Haga
Södermalm
Vårberg
Nynäshamn
Lundby
Amhult
Gårda
Väsby
Rågsved
Axess
Ringen
Östermalm
Sävedalen
Solna
Ronneby
Högdalen
Malmö Västra Hamnen
Vallda
Hovås/Billdal
Sävja
Bro
Farsta
Kungsbacka
Dragonen
Almö
Malmö Singelgatan
Helsingborg Mariastaden
Malmö Centrum
Grästorp
Lina Hage
Badhotellet
Enköping
Kvillebäcken
Gävle HC
Lund
Limhamn
Helsingborg Olympia
Berga

Farsta
Kungsbacka
Dragonen
Almö
Malmö Singelgatan
Helsingborg Mariastaden
Malmö Centrum
Grästorp
Lina Hage
Badhotellet
Enköping
Kvillebäcken
Gävle HC
Lund
Limhamn
Helsingborg Olympia
Berga

Antal antibiotikarecept/1 000 listade
– endast egen förskrivning

Bunkeﬂo-Hyllie
Helsingborg Söder
Slussen
Ringen
Klippan
Helsingborg Mariastaden
Kris�anstad
Nockebyhöjden
Båstad
Sjöstaden Ystad
Berga
Ösmo
Telgeakuten
Orust
Högdalen
Stenungsund
Åkermyntan
Gubbängen
Veberöd
Göingekliniken Hässleholm
Strömstad
Farsta
Limhamn
Landskrona
Curera
Amhult
Hjortmossen
Gärsnäs
Ronneby
Axess
Angered
Badhotellet
Halmstad
Bomhus
Lysekil
Nynäshamn
Södermalm
Vallby
Lund
Marinan Ystad
Skogås
Selma
Falkenberg
Malmö Singelgatan
Viksjö
Grästorp
Haga
Sävja
Lödöse
Eslöv

Rågsved
Hagsätra
Gullmarsplan
Kungsholmen
Hovshaga
Kista
Dragonen
Wasa
Lundby
Bro
Tomelilla
Vallda
Höganäs
Gårda
Årsta
Rydsgård
Ängelholm
Vårberg
Lidingö
Sävedalen
Lekeberg
Blackeberg
Hovås/Billdal
Kungsbacka
Vintergatan
Borrby
Väsby
Brynäs
Östermalm
Lina Hage
Gävle HC
Kvillebäcken
Simrishamn
Malmö Stortorget
Vålberg
Liljeforstorg
Helsingborg Olympia
Enköping
Malmö Centrum
Mölndal
Solna
Västerås City
Malmö Västra Hamnen
Sjöbo
Almö
Broby

Vårberg
Lidingö
Sävedalen
Lekeberg
Blackeberg
Hovås/Billdal
Kungsbacka
Vintergatan
Borrby
Väsby
Brynäs
Östermalm
Lina Hage
Gävle HC
Kvillebäcken
Simrishamn
Malmö Stortorget
Vålberg
Liljeforstorg
Helsingborg Olympia
Enköping
Malmö Centrum
Mölndal
Solna
Västerås City
Malmö Västra Hamnen
Sjöbo
Almö
Broby

ANTIBIOTIKA- OCH KINOLONFÖRSKRIVNING
ANTIBIOTIKA- OCH KINOLONFÖRSKRIVNING

Antibiotikaförskrivning
Det är glädjande att konstatera att ambitionen att
begränsa och minska förskrivningen av antibiotika
håller i sig. Under 2019 har vi sett att den totala
antibiotikaförskrivningen per listad fortsatt minska
– till 123 egna recept/1000 listade, vilket är en
 inskning med 7,5 % (jämfört 2018). Andelen kinolon
m
recept går också ned något jämfört med tidigare år.
Vi har ett gemensamt ansvar att bidra till ett lägre
antibiotikatryck i samhället. Varje vårdcentral sätter
egna lokala mål för antibiotikaförskrivningen och följer

Andel kinoloner 2018
Andel kinoloner 2019

r egelbundet upp sin förskrivning ner på förskrivarnivå.
Vi tar i det arbetet hjälp av STRAMA, som två gånger
årligen besöker vårdcentralen för uppföljning och
diskussion.

200
2019

150

100

50

0

2019

Verksamheterna i Eslöv och Malmö Stortorget har inga listade patienter.
Capio Vårdcentral Gullmarsplans resultat inkluderar jourverksamhet, till skillnad från övriga
vårdcentraler. Dessa tre enheter redovisas därför inte i diagrammet med Antibiotikaförskrivning.
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LISTNING

LISTNING

Listade per region

Listningsutveckling

Listningsbara primärvårdsenheter i
Capio Närsjukvård

Per region 2019

Region Mi�

-2 000

Det är endast Region Mitt som i dagsläget inte kan
redovisa information om antalet avlistade respektive
pålistade patienter. Regionen redovisar endast
summan av listningsutvecklingen under året.

Region Sthlm Norr

0

Region Sthlm Syd
Region Mi�
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0

2 000
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-80 000
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REGION STOCKHOLM
Listade 301 060

Region Sthlm Norr:
155 799
Region Sthlm Söder: 145 261

Britt-Inger Kajnäs
Region Sthlm Söder
Region Stockholm är uppdelat
i två regioner: Norr – 16 st
primärvårdsenheter och Syd – 13
st primärvårdsenheter.
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-25 303
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3 837
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Listade patienter

Avlistande

Januari 2018 – december 2019

Pålistade

Region Sthlm Norr
-23 441

80000
000
100

RegionMi�
Mi�
Region
-487
-

Region Mi�
-

Summa

Närsjukvården

900 000
880 000
860 000

REGION VÄST
Listade 197 843

Region Väst Norr:
Region Väst Syd:

93 650
104 193

REGIONCHEFER

Thomas Gavin
Region Väst Norr
Jerrie Kullberg
Region Väst Syd
Region Väst sträcker sig
över två regioner; Västra
Götalandsregionen och Region
Halland.
Våra 24 st primärvårdsenheter
sprider sig från Strömstad till
Halmstad.
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REGION SYD

840 000

Region Syd Väst: 96 506
Region Syd Öst: 142 580

820 000

REGIONCHEFER

800 000

Listade 239 086

Anna Persdotter Nyman
Region Syd Väst
Kristina Kloow
Region Syd Öst
Region Syds mottagningar
ligger i första hand i Skåne
men en enhet vardera finns i
Blekinge och Kronoberg.

780 000
760 000

Listning
Antal listade patienter Capio Närsjukvård
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KVALITETSINDIKATORER

Kvalitetsindikatorer (QPI)
Redovisning av kvalitet kräver en viss systematik 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. Inom Capio delar vi in resultaten i tre
huvudgrupper, det kliniskt observerbara resultatet (CROM), det av patienten upplevda
resultatet av behandlingen (PROM) och patientens erfarenhet/nöjdhet i samband med
behandlingen (PREM). Vi kallar dessa mått för kvalitetsindikatorer (Quality Performance
Indicators, QPI).

CROM
(Clinic Reported Outcome
Measurements) är olika medicinska
indikatorer där vi hämtar värdena
från journalsystemet. Vi följer dels
registreringsgrad, dvs hur bra vi är på
att registrera indikatorn för just den
patientgruppen, dels hur stor andel
av patienterna som når (nationellt)
målvärde. Detta följs upp varje månad.

Diagnos-/
patientgrupp

Typ

QPI

Diabetes typ 2

CROM

HbA1c < 52 mmol/mol

CROM

HbA1c > 70 mmol/mol

CROM

Blodtryck ≤140/85 mm Hg

CROM

Proteinuri

CROM

Andel rökare

PROM

Skattningsskala livskvalitet

PREM

Patientnöjdhet

CROM

BT ≤140/90 mm Hg

CROM

Andel rökare

PROM

Skattningsskala livskvalitet

PREM

Patientnöjdhet

CROM

Spirometri – andel med FEV1värde de senaste 15 månaderna

CROM

Exacerbation – andel som haft ≥
2 exacerbationer (= fått peroral
steroidkur) de senaste 12 månaderna

CROM

Andel rökare

PROM

CAT – andel med <10 poäng

Processmått

Andel mångsökare av
totalt antal listade

Processmått

Antal besök i genomsnitt för
mångsökare (som grupp)

Processmått

Andel patienter med 3 eller fler
besök under senaste 12 månaderna
som haft mer än hälften av besöken
hos en och samma läkare

PROM
(Patient Reported Outcome
Measurements) är ett mått på
patientens upplevda kvalitet/nöjdhet av
våra insatser och det följer vi med ett
livskvalitetsinstrument varje år.

Hypertoni

PREM
(Patient Reported Experience
Measurements) är patientnöjdhet och
mäts genom Nationella Patientenkäten,
i de flesta regioner varje år, och våra
egna mätningar via TouchPoint tre
gånger p
 er år.

KOL

Patientgrupper
Inom Capio Närsjukvård arbetar vi med
tre olika diagnosgrupper – diabetes
typ 2, högt blodtryck och KOL. Vi
påbörjade detta arbetssätt hösten
2014. Vi mäter även mångsökare och
kontinuitet till läkare. Det senare vet
vi att många patienter uppskattar och
det har stor betydelse för kvaliteten i
vården.
Inom varje diagnosgrupp mäter vi ett
antal CROM, PROM och PREM.

Mångsökare

(patient med ≥ 7
besök de senaste
12 månaderna)

Läkarkontinuitet
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NATIONELL PATIENTENKÄT

NATIONELL PATIENTENKÄT

Information
och Kunskap

Nationell
Medarbetarenkät
patientenkät
Nationell Patientenkät genomförs en gång om året.
Capio Vårdcentral Gullmarsplan har kraftigt
förbättrat sitt resultat sedan 2018. Monica
Informationpå Gullmarsplan, ger
Carlsson, verksamhetschef
Kontinuitet och
och Kunskap
Emotionellt stöd
Koordinering
tips om förbättringsarbetet.

Delaktighet
och Involvering
Information
och Kunskap

Vi har stort fokus på:

Kontinuitet och
Koordinering

Tillgänglighet

•

Kontinuitet i personalgruppen.

•

Kontinuitet vid bokning till "sin" vårdgivare.

•

Professionalitet. Vi har under åren arbetat fram
lokala PM/Rutiner för omhändertagande av våra
kroniskt sjuka patienter.

•

Engagerade medarbetare. Lyfter och diskuterar
vikten av ett gott medarbetarskap.

•

Kvalitet, kontinuerlig kompetensutveckling såväl
internt som externt bidrar till att kvaliteten hålls och
höjs.

•
•

•
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Delaktighet
och Involvering

Tillgänglighet

Alla (13 500) patienter är listade på specifik läkare.
Fortsatt och kontinuerligt arbete med att öka vår
tillgänglighet med hjälp av rondning och möjligheter
till digital kontakt.
Gullmarsplans vårdcentral inkl BVC, psykosocialt
team, HSV och Husläkarjour verkar i mycket
små lokaler. Detta är inte alltid av ondo. Lätt att
samverka, officiella och inofficiella möten.

•

Vänligt och respektfullt bemötande, en självklarhet
kan man tycka, är GRATIS och "krävs" av alla
medarbetare.

•

Vi vill lyfta lite extra att vår receptionist har stor del i
att patienterna känner sig sedda och välkomnade.

•

Nära ledarskap.

•

Tillåtande klimat och kultur. Vi pratar med varandra,
inte om varandra.
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Delaktighet
och Involvering

Helhetsintryck

Kontinuitet och
Koordinering

Emotionellt stöd
Emotionellt stöd

Tillgänglighet

Helhetsintryck
Avser belysa
huruvida patienten upplever att
personalen/behandlaren är aktiv och lyhörd inför
patientens oro, ångest, farhågor, rädsla eller smärta och
i sin tur tillgänglig och stödjande i detsamma på ett för
patienten tillfredsställande sätt.

ANDEL POSITIVA SVAR
Respekt och
Bemötande

Helhetsintryck

Rikssnitt.........................77 %
Capio Närsjukvård.........74 %

Avser belysa patientens upplevelse
av vården sett till helhetsaspekten,
övergripande förväntansstyrda
faktorer, upplevd effektivitet och
upplevt utfall, omhändertagande
och trygghet.

Respekt och
Bemötande

Emotionellt stöd

Respekt och
Bemötande

Information
och Kunskap

Information och kunskap
Kontinuitet och
Koordinering

Avser belysa hur väl patienten upplever att vården
förmår informera/kommunicera på ett sätt anpassat
utifrån individuella förutsättningar och på ett proaktivt
sätt. Det rör exempelvis information om förseningar/
väntetider, att patienten får svar på frågor på ett
förståeligt sätt, blir informerad om behandling/
att
Tillgänglighet
Delaktighet medicinering/biverkningar/varningssignaler
Respekt och
och Involvering
Bemötande
uppmärksamma etc. Dimensionen
avser även belysa
patientens upplevelse av hur väl närstående involveras.

ANDEL POSITIVA SVAR

ANDEL POSITIVA SVAR
Helhetsintryck

Rikssnitt....................81 %
Capio Närsjukvård.....77 %

Information
och Kunskap

75

Rikssnitt................................. 76 %
Capio Närsjukvård................. 74 %

Respekt och bemötande
Delaktighet
och Involvering

Avser belysa patientens upplevelse
av vårdens förmåga till ett bemötande
anpassat till individuella behov och
förutsättningar. Parametrar som följs
upp är exempelvis huruvida bemötandet
präglas av respekt utifrån allas lika
värde, medkänsla, engagemang och/
eller omsorg. Denna dimension är
närbesläktad dimensionen Delaktighet
och involvering.
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Emotionellt stöd

Emotionellt stöd

Helhetsintryck

Delaktighet och involvering
Tillgänglighet

Respekt och
Bemötande

ANDEL POSITIVA SVAR
Rikssnitt..........................80 %
Capio Närsjukvård..........77 %

Riket

Rikssnitt........................86 %
Capio Närsjukvård.........83 %
Kontinuitet och
Koordinering

Kontinuitet och
Koordinering

Avser belysa huruvida patienten upplever sig
involverad och delaktig i sin vård och beslut
rörande densamma. Dimensionen innehåller
två perspektiv som belyser läkarinitiativet
och patientönskan samt i vilken utsträckning
patienten upplever att behandlaren tog hänsyn
till detta.

ANDEL POSITIVA SVAR
Information
och Kunskap

Helhetsintryck

Emotionellt stöd

Helhetsintryck

Capio Närsjukvård
SÅ HÄR RÄKNAS RESULTATEN FRAM

Delaktighet
och Involvering

Tillgänglighet

Tillgänglighet
Respekt och
Bemötande

Avser belysa patientens
upplevelse av vårdens
tillgänglighet avseende både
närhet, kontaktvägar samt
personalens tillgänglighet för
patienten såväl som för anhöriga.

ANDEL POSITIVA SVAR
Rikssnitt.....................83 %
Capio Närsjukvård......80 %

Information
och Kunskap

Delaktighet
och Involvering

Kontinuitet och
Koordinering

Tillgänglighet

Kontinuitet och koordinering
Emotionellt stöd

Helhetsintryck

Avser belysa patienternas upplevelse av vårdens förmåga till
kontinuitet och koordinering. Detta innebär hur väl individens vård
samordnas internt såväl som externt. Parametrar som följs upp
är exempelvis hur patienterna upplever personalens förmåga att
samarbeta med varandra och i relation till patienten. Dimensionen
innehåller även uppföljning av patientönskan avseende kontinuitet.
Respekt och
Bemötande

ANDEL POSITIVA SVAR

Frågorna i Nationell patientenkät
innehåller sju olika dimensioner;
varje dimension innehåller ett antal
frågor som räknas samman, viktas
och andelen positiva svar visas i
procent.
Frågorna är ställda som
påståenden och besvaras i en
femgradig skala, där 1 är lägst och
4–5 räknas som positiva svar.

Rikssnitt.........................................71 %
Capio Närsjukvård.........................69 %
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MEDARBETARENKÄT

PREM - BVC

Medarbetarenkät – så här tycker
våra medarbetare
Patientsäkerhet, HSE, hållbart medarbetarengagemang,
HME, och ambassadörskap eNPS, var fokusfrågor i
medarbetarenkäten från november 2019.

På min arbetsplats agerar vi

Svarsfrekvensenalltid
var lägreutifrå
än tidigare,
%
n devi landade
riskerpåvi65ser.
totalt i år. Förmodligen har detta påverkats av dels den enkät
som Ramsay skickade ut i maj 2019 som till stora delar innehöll liknande frågor, dels har vi fått feedback på att layouten
från &Frankly gjorde så att man misstog mailet för reklam. Det
senare har vi vidtagit åtgärd för och vi har även lagt en plan för
Varke
2020 så att vi inte får dubblering av
enkäterna.
n
eller
Resultatet ligger på nivå med tidigare
år, när det gäller Patientsäkerhet, HSE, och hållbart medarbetarengagemang, HME.
Mitt
arbe
Stämm
er te känn
er även
Det är mycket positivt att vi fortsätter
liggaspå Stämm
höga nivåer,
gansk
a gsfu
m
gansk
en
a
in
llt den senaste mätningen i
då vi förvärvat ett flertal enheter sedan
dåligt
bra
november 2018. Ofta ligger nya enheter lite lägre inledningsvis.
Ambassadörskap, eNPS, mätte vi för första gången enligt
denna modell och vi hamnade
resultat om +21.
Stämmpå
erett totalt
Stämm
er
Resultatskalan går från 1-100
tillt +100, såmycke
över 20t räknas som
mycke
ett mycket bra resultat. dåligt
bra
Precis som tidigare årVa
arbetar
rkenvi med de olika resultaten på
flera olika nivåer i verksamheten.
Lokalt, regionalt och på
eller
affärsområdesnivå.
Stämmer material ur arbetsmiljöperspektiv men även
Det är ett viktigt
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Verksamhetschef
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t
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sin
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Patientenkät – så här tycker familjerna
tt du Vi har höga resultat på samtliga frågor i enkäten.
95,2 % av våra besökare vill rekommendera sin BVC-mottagning
dettillaandra.
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Region Mitt

Region
Stockholm Norr

Region
Region Väst Norr Region Väst Syd
Stockholm Syd

Mycket nöjd / Nöjd
Missnöjd
Mycket missnöjd

Nej

95,2%
95,2%
Capio
Närsjukvård

1,7%

Ja

5

5

0,4%

Antal svar:

Jag behövde ingen

Antal svar:
4,8%2 330

19

16

15

27

0,4%svar
Inget

0,4%
1,0%

information

Ja

Annat

3. Upplevde du dig delaktig i
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Patientenkät – så här tycker våra patienter
Tre gånger om året, under månaderna april, juni och december, ber vi alla våra besökare att få ta del av hur de upplever
besöket på vårdcentralen vad det gäller bemötande, delaktighet, information och helhetsintryck. Vi frågar också om man vill
rekommendera sin vårdcentral.
Vi har genomfört våra patientenkäter sedan 2015 och hittills har
över 300 000 patienter lämnat svar.

Du hittar mer information och inspiration under verksamhets
chefernas kommentarer och goda exempel där vi presenterar
våra bästa PREM under 2019.

Det förbättringsarbete mottagningarna genomfört med enkäten
som grund har lett till ett större förtroende från våra patienter vad
gäller samtliga frågor.
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Antal svar:

5075

Diagrammen visar resultat från andelen positiva svar från patienterna. För att finnas med i resultatet skall svarsfrekvensen* vara minst 10 %.
* Antal svar på patientenkäten i relation till antal läkarbesök per månad mätt i procent
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BÄSTA RESULTAT - PREM

BÄSTA FÖRBÄTTRARE - PREM

Patientenkät

Patientenkät

Bästa resultat

Bästa förbättrare

Skulle du rekommenderadenna mottagning till andra?

Capio Citykliniken Malmö Stortorget
Christel Westin
Verksamhetschef
Christel.Westin@capio.se

Capio Vårdcentral Grästorp
Tina Hogbäck
Verksamhetschef
Tina.Hogback@capio.se

Capio Novakliniken Borrby
Åsa Plath
Verksamhetschef
Asa.Plath@capio.se

Skulle du rekommenderadenna mottagning till andra?

Bra bemötande, både mot våra kunder och mot varandra är
något som vi tycker är väldigt viktigt. Detta skapar en positiv
atmosfär på mottagningen.
Genom att vara lyhörda, tydliga och lösningsfokuserade
försöker vi hjälpa alla kunder vi kan, bl.a. med hög
tillgänglighet och flexibla tidböcker och snabbt flöde.

Capio Vårdcentral Wasa

Vi har under 2019 blivit fullbemannade på alla tjänster och
alla listade patienter har en tilldelad spec i allmänmedicin. Vi
arbetar i ett sammansvetsat team. Ett härligt gäng med stor
respekt för varandras kompetenser. Tryggheten i gruppen
smittar av sig på patienterna. Vi har dagliga teammöten
sköterska och läkare för att kunna ge snabb hjälp.

Capio Novakliniken Borrby

Har jobbat med väntelistor och att ha hög tillgänglighet
för våra patienter som behöver vård. Använt MedRAVE för
att få fram vilka patienter som kan gå till SSK/DSK-skötta
mottagningar och vilka som måste till läkare. Flexibla
tidböcker och lösningsfokuserad personal. Vi har ett positivt
arbetsklimat i arbetsgruppen och har ett gott bemötande.

Åke Andersen
Verksamhetschef
Ake.Andersen@capio.se

Åsa Plath
Verksamhetschef
Asa.Plath@capio.se

Capio Vårdcentral Grästorp
Tina Hogbäck
Verksamhetschef
Tina.Hogback@capio.se

Högt engagemang för hög svarsfrekvens i gruppen, då det
var en av de strategier vi hade för att identifiera varför Wasa
VC under ett antal år i låg takt tappat listade.
Andra faktorer som påverkade antal svar var bättre
placerad monitor, tydligare i patientflödet och en väldigt bra
utbildning för sekreterare och receptionister.

Har jobbat med väntelistor och att ha hög tillgänglighet
för våra patienter som behöver vård. Använt MedRAVE för
att få fram vilka patienter som kan gå till SSK/DSK-skötta
mottagningar och vilka som måste till läkare. Flexibla
tidböcker och lösningsfokuserad personal. Vi har ett positivt
arbetsklimat i arbetsgruppen och har ett gott bemötande.

Vi har under 2019 blivit fullbemannade på alla tjänster och
alla listade patienter har en tilldelad spec i allmänmedicin. Vi
arbetar i ett sammansvetsat team. Ett härligt gäng med stor
respekt för varandras kompetenser. Tryggheten i gruppen
smittar av sig på patienterna. Vi har dagliga teammöten
sköterska och läkare för att kunna ge snabb hjälp.

100%

80%

60%

40%

Mellan 64,2 % och 100 % av de som svarat vill rekommendera sin mottagning.
Svarsfrekvensen* varierar mellan 23,4 och 0,1 %. Bedömning av bästa resultat/
förbättring är gjord på dem som har 10 % svarsfrekvens eller mer.
* Antal svar på patientenkäten i relation till antal läkarbesök per månad mätt i procent

20%

0%
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KVALITETSINDIKATOR - CROM

Patienter med diabetes typ 2
Diabetespatienter med HbA1c >70 mmol/l

KVALITETSINDIKATOR - CROM
Patienter med diabetes typ 2 – HbA1c >70 mmol/l (NSV-snitt: 8,5 %)
Att högst 10 % av patienterna med diabetes typ 2 ska ha ett HbA1c på 70 mmol/l eller högre är ett nationellt mål för diabetes
behandlingen. På Capios vårdcentraler ser vi en variation mellan 3 % och 21,6 %. Snittet har förbättrats jämfört 2018. Patienternas ålder
och socioekonomi är två faktorer med stor betydelse för hur väl man lyckas med behandlingen. Merparten av våra vårdcentraler med hög
andel HbA1c >70 har många äldre multisjuka patienter eller patienter som inte är motiverade till insulinbehandling och därför inte heller
når målvärdet.
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Patienter med hypertoni
Registreringsgrad av blodtryck hos patienter med hypertoni

Juni 2019

December 2019

Patienter med hypertoni – Registreringsgrad blodtrycksvärde (NSV-snitt: 91,4 %)
Att blodtrycksvärdet regelbundet kontrolleras på patienter med förhöjt blodtryck är ett kvalitetsmål. Minst årligen, i samband med att man
skriver nya recept för behandling, bör blodtrycket kontrolleras och dokumenteras. Vi ser att det fortsatt finns en förbättringspotential på
några av Capio vårdcentraler. Avsaknad av ett blodtrycksvärde kan bero på att man förnyat recept över telefon utan besök, att man inte
noterat det på rätt sätt i journalen, eller att det helt enkelt glömts bort.
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KVALITETSINDIKATOR - PROM OCH PROCESSMÅTT

Patienter med KOL
Registreringsgrad av CAT hos patienter med KOL

KVALITETSINDIKATOR - CROM OCH PROCESSMÅTT

Patienter med KOL – Registreringsgrad CAT (NSV-snitt: 48,2 %)
CAT är ett frågeformulär där patienter med KOL-sjukdom får skatta sin livskvalitet och sitt välbefinnande. Vi ser en tydlig ökning av
andelen patienter som fått genomföra CAT. Patientrapporterad upplevd kvalitet (PROM) är ett viktigt komplement för att värdera den
verkliga patientnyttan av det vi gör i vården. I vissa regioner finns ännu inte CAT som ett sökord eller mätvärde i journalsystemet vilket är
en begränsning och en förklaring till att vissa av våra vårdcentraler saknas i detta diagram.
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Läkarkontinuitet – andel patienter med mer än hälften av besök senaste 12 mån till samma läkare (NSV-snitt: 56,8 %)
Att man som patient får möjlighet att träffa samma läkare eller annan personal på vårdcentralen varje gång man söker är för många ett viktigt mått
på kvalitet. Det skapar trygghet och kontinuitet. Patienter med kroniska sjukdomar och stort vårdbehov har ofta ett större behov av kontinuitet
jämfört med sällan-besökare i vården. En stabil bemanning över tid ger bra förutsättningar till kontinuitet, medan beroende av hyrpersonal och
vikarier ofta ger sämre kontinuitet. Detta är en förklaring till den stora spridningen i läkarkontinuitet på Capios vårdcentraler. En annan möjlig
förklaring är olika arbetssätt där ett mer teambaserat arbetssätt (drop-in, rondning) kan ge sämre läkarkontinuitet, men att det ändå finns en
kontinuitet i kontakten med teamet.
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Diabetes Registreringsgrad blodtryck
Region Mitt
Region Sthlm Norr
Region Sthlm Syd
Region Syd Väst
Region Syd Öst
Region Väst Norr
Region Väst Syd

KOMMENTARER CHEFLÄKARE - CAPIO NÄRSJUKVÅRD
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Diabetes Registreringsgrad proteinuri
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Kvalitet byggs underifrån med
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medarbetare
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Ett stort tack till dig som varje dag på din vårdcentral, på din
mottagning gör ett fantastiskt arbete inom kvalitet och patientsäkerhet!

100,0%

Det är inte bara våra kvalitetsindikatorer som förbättrats, utan
även vårt patientsäkerhetsindex (HSE-index). Ett förbättrat
HSE-index är ett kvitto på att vi i större utsträckning gör rätt
saker vid rätt tillfälle med rätt patient och med rätt resurs.
Under 2019 har vi introducerat tre nya QPIer – beroende
framkallande smärtstillande (opioider), beroendeframkallande
lugnade, samt olämpliga läkemedel till äldre (75 år och
äldre). Detta har varit till god hjälp för många enheter att
lättare identifiera patienter som behöver extra mycket stöd
och kontakter för att förbättra läkemedelsbehandlingen.
Flera v erksamheter har därmed också kunnat påbörja
ett arbete med att begränsa förskrivningen av beroende
framkallande läkemedel samtidigt som patienterna får ett bättre
omhändertagande och ökad livskvalitet.
Vi ser också att man, beroende på olika lokala/regionala förutsättningar, naturligtvis fokuserar på lite olika områden. När det
gäller mer sjukdomsspecifika uppföljningar är det, som tidigare,
diabetes och KOL som är de vanligaste sjukdomarna. När det
gäller ”missade” patienter är det ofta hypertoniker som är den
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bidrar till att våra patienter får ett omhändertagande med bra
kvalitet och hög patientsäkerhet.
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Stefan Bremberg

Peter Odebäck

Chefläkare
Capio Närsjukvård

Medicinsk Kvalitetsutvecklare
Capio Närsjukvård

E-post: Stefan.Bremberg@capio.se

E-post: Peter.Odeback@capio.se
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Region Mitt
Regionens tema har
varit bemötande

Anna-Karin Lindblom Folkesson
Regional Medicinsk Chef
Region Mitt
E-post: Anna.Karin.Lindblom@capio.se

R

egionens tema för 2019 har varit Bemötande.
Det är ett tema som har genomsyrat chefsdagar,
planeringsdagar och utbildningstillfällen. Det viktigaste
vi kan göra för våra patienter och för vår egen arbetsmiljö
är att arbeta med våra förhållningssätt och hur vi ser och
bekräftar människor i vår omgivning. Vi tror nog att vi ger
och vill ge ett gott bemötande, men ibland är det i de små
detaljerna som skillnaden för mottagaren ligger. Skillnaden
finns redan i receptionen, i blicken som möter en annan blick
och i välkomnandet. I läkarens och sköterskans förmåga att
se patienten i sin situation och i arbetskamratens sätt att ge
återkoppling efter händelser under arbetsdagen.
Resultatet av den nationella mätningen av patientnöjdhet
under hösten 2019 visar att tre av Region Mitts enheter finns
med i 10-i-topp vad gäller helhetsintryck, nämligen Vålberg,
Berga och Lekeberg. Vid de senaste Touchpoint-mätningarna
upplever 95 % av patienterna i Region Mitt att man har blivit
väl bemött. Återstår att få resterande 5 % att uppleva samma
känsla.
Tillgänglighet är också viktigt för att våra patienter ska
känna sig nöjda och väl bemötta. Det görs kontinuerligt
förbättringar vad gäller bemanningen i telefon för att förbättra
tillgängligheten och under hösten 2019 har tre enheter gått
med i Flow. Det är en viktig förbättring för våra patienter
och ger mer flexibilitet i deras kontakt med oss i vården.
Id
 igitaliseringen ser vi en stor utvecklingspotential för
kommande år.
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Region Stockholm Norr

Region Stockholm Söder

En integrerad, digifysisk primärvård
med helhetssyn och kontinuitet

Magnus Röjvall

Katarina Wettin

E-post: Magnus.Rojvall@capio.se

E-post: Katarina.Wettin@capio.se

Regional Medicinsk chef
Region Stockholm Norr

S

iffrorna för regionen är inte riktigt jämförbara över tid
eftersom vi fått tillskott av flera nya enheter.

Vi har arbetat vidare för att kombinera ett utmärkt
bemötande och en hög tillgänglighet med en stringent
medicinsk kvalitet, och det är glädjande att se att vi i år ökar
antalet listade patienter med 2,6 %. Uthämtade antibiotikarecept totalt för våra listade patienter minskar kraftigt (- 7 %).
Flera enheter har gjort analysen att förskrivning av beroende
framkallande läkemedel bör minska, och har redan lyckats
med detta på kort tid. Dessa omställningar kräver tydlighet i
den medicinska bedömningen, ett starkt kollegialt stöd men
också en hög samtalskompetens för att – när det är möjligt –
nå en gemensam syn med patienten. Jag är imponerad över
hur medicinskt ansvariga läkare och hela teamen har tagit sig
an detta, och jag kan inte se att det kan skötas på ett bättre
sätt någon annanstans i vården! T ex har Badhotellet tydligt
minskat både antibiotika och beroendeframkallande, men
med en samtidig ökning av antalet listade.
De flesta enheterna har påtagligt ökat registreringar vid KOL
(exacerbationsfrekvens och CAT) för att kunna journalföra
GOLD A-D som grund för behandlingen. Jag vill särskilt
gratulera Hagsätra och Wasa till stora framsteg i detta arbete.
Det är fantastiskt roligt att i samarbete med er alla bygga
en integrerad, digifysisk primärvård med helhetssyn och
kontinuitet. Majoriteten av våra enheter är nu digifysiska och
det arbetet fortsätter under 2020.
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Akutflöde, sambedömning och
välfungerande mottagningar för
patienter med kroniska sjukdomar

ÅRSRAPPORT KVALITET – 2019

Regional Medicinsk chef
Region Stockholm Söder

V

åra medarbetare har utfört ett fantastiskt arbete under
2019 och jag vill börja med att lyfta Södermalms fina
resultat avseende bemötande, ett strategiskt och
genomgripande arbete med samtal där alla som arbetar i
verksamheten är lika viktiga. Kvartalsvis får alla verksamheter
nu en QPI-benchmarkrapport. Syftet är att enkelt kunna
följa utvecklingen över tid, jämföra med andra, återkoppla
resultat till medarbetarna och motivera till fortsatt arbete.
Den kompletterar QPIronden, analysen ner till individnivå och
samtalet lokalt är det som sedan ger värde för patienten. Vi
jobbar vidare med att hitta fler av de kroniska sjukdomarna
hos våra listade patienter för att kunna komma in med
tidiga insatser och helst hindra att sjukdom utvecklas. I
flera v erksamheter har man t ex arbetat strukturerat med
att screena KOL-patienter med FRAX vid besök på astma/
KOL-mottagningen för att hitta osteoporos.
Hela 2019 har vi återkommit till att få vår "baslinje" att
fungera väl i alla verksamheter: akutflöde, sambedömning
och välfungerande mottagningar för patienter med kroniska
sjukdomar. Det är helt avgörande för tillgängligheten.
Lösningarna ser olika ut och i flera verksamheter har man
kommit igång med FLOW vilket öppnar för nya lösningar i
våra delprocesserna i "baslinjen". Ett väl utvecklat arbetssätt
där läkare bjuds in i chatten kan t ex ersätta en traditionell
sambedömning. Vi erbjuder nu även iKBT lokalt på 8 av 13
vårdcentraler i regionen. Stort tack alla för ett strålande 2019!
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Region Väst Norr

Region Väst Syd

Vi har under året haft särskilt fokus
på diabetes och ser nu kraftigt
förbättrade värden för HbA1c.

Per Midtvedt

Peter Sjöstedt

Regional Medicinsk Chef
Region Väst Norr

Regional Medicinsk Chef
Region Väst Syd

E-post: Per.Midtvedt@capio.se

E-post: Peter.Sjostedt@capio.se

I

region väst norr pågår ett imponerande kvalitetsarbete på
många håll. Vi har under året haft särskilt fokus på diabetes
där vi förra året såg en oroväckande sjunkande trend i
måluppfyllelse. Glädjande är att vi under 2019 ser kraftigt
förbättrade värden för HbA1c.
Även för hypertoni ser vi bättre måluppfyllelse. Övriga QPImått har mindre förändringar.
Nytt för 2019 är att flera enheter har börjat ta in resultat från
Primärvårdskvalitet i QPI-arbetet. Här tror vi det finns stora
möjligheter att lokalt på enheterna hitta nya sätt att arbeta i
QPI-ronderna med verksamhetens kvalitet.
Ett fokusområde under 2019 har varit vår telefontillgänglighet
som har varierat på enheterna. Arbetet har gett bra resultat
med ökad telefontillgänglighet. Detta arbete kommer fortsätta
under 2020 för att bli ännu bättre.
Under året har flera enheter implementerat Flow och
ytterligare några enheter har startat i början av 2020. Det har
varit en bra införandeprocess med stort engagemang och helt
enkelt en dundersuccé!
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Stora möjligheter att koppla
samman digitaliseringsprocesserna
med vårt medicinska kvalitetsarbete
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V

åra QPI:er spänner över flera områden och är ett urval
av det medicinska kvalitetsarbete som bedrivs i våra
verksamheter. Här har jag valt att fokusera på en QPI
där jag ser att vi har arbete kvar att göra: CAT är ett symtomskattningsformulär som enligt moderna riktlinjer ligger till
grund för behandling och uppföljning av KOL. Vi mäter hur
många av våra patienter som har besvarat formuläret senaste
året (registreringsgrad) och hur många av dessa som har ett
värde som tyder på god symtomkontroll. I region Väst Syd
liksom i nationellt snitt för Capio Närsjukvård ligger
registreringsgraden på knappt hälften av patienterna. Även
om detta kontinuerligt förbättrats sedan 2018 går det inte
tillräckligt snabbt. Ett mål att sträva mot är att alla patienter
skall besvara CAT årligen.
Här finns anledning att känna hoppfullhet kring de nya digitala
verktyg som införs på allt fler av Capios enheter, samt andra
digitala möjligheter som finns på horisonten. Med vårdgivar
initierade asynkrona kontakter, som redan idag är inom
räckhåll för mer än varannan Capio-vårdcentral, kan vi nå ut
till våra patienter med CAT och hämta in svaret digitalt. Med
mer automatiserade processer eller distansmonitorering
skulle vi också kunna säkra upp att ingen patient missas och
att formulär skickas ut i rätt tid, och frigöra arbetstid från den
manuella hanteringen. Detta är bara ett exempel på de stora
möjligheter vi har att koppla samman digitaliserings
processerna med vårt medicinska kvalitetsarbete.
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Region Sydväst

Region Sydöst

Effektivare handläggning innebär
bättre prioritering av våra svårast
sjuka patienter

Peter Thesleff

Jörgen Johansson

Rickard Fahlström

Regional Medicinsk Chef
Region Sydväst

Regional Medicinsk Chef
Region Sydöst

Regional Medicinsk Chef
Region Sydöst

E-post: Peter.Thesleff@capio.se

E-post: Jorgen.Johansson@capio.se

E-post: Rickard.Fahlstrom@capio.se

I

K

Region Sydväst bedrivs ett aktivt kvalitetsarbete, exempel:
Digitalisering
- Nästan alla vårdcentraler kan nu även hjälpa sina patienter
digitalt (Flow)
- Innebär att tillgängligheten klart förbättras
- Effektivare handläggning innebär bättre prioritering av våra
svårast sjuka patienter
- Enklare för våra patienter, positivt mottagande
Gruppbehandling
- CAT (Capio Active Training) har tagits emot mycket positivt
och innebär att man snabbare kan hjälpa fler patienter
Vi ser en positiv trend i Nationella Patientenkäten och våra
egna mätningar med Touch Point. Här behöver dock svarsfrekvensen förbättras. Vi måste bli bättre på att samverka
med våra patienter.
Corona-pandemin (Covid-19) ställer nu stora krav på alla
mottagningar. Arbetssätt måste snabbt ändras för att
motverka smittspridning. Vi har en stor fördel i form av våra
digitala verktyg. Digitala kontakter/besök behöver öka för att
bli ännu bättre.

valitetsarbetet pågår. Vi har våra nätverksträffar för KOL
och diabetes varje termin. Vi arbetar med QPI-ronder
och det ser olika ut på respektive enhet. Vi RMC träffar
regelbundet nio enheter vardera växelvis för uppföljningar i
bland annat detta arbete. Vi hjälper även till att starta upp och
vidareutveckla arbetet. Vi försöker på våra Capio läkardagar
ha program som är kopplat till kvalitetsarbetet. I höstas två
punkter, beroende i primärvård samt njurmedicin där det sistnämnda hade inriktning njurskador av hypertoni och diabetes.
Här diskuterades vikten av att följa patienter med proteinuri
och aktivt välja behandlingar som minskar skadorna och
därmed framtida behov av dialys. När det gäller beroende vill
vi ha igång fler enheter aktivt i arbetet. Här finns arbetssätt
med kontrakt, webbsida som beräknar förbrukning ( www.
nyttrecept.com ) och enkla tillvägagångsätt i MedRAVE för
att identifiera de som överförbrukar eller använder olämpliga
läkemedel för äldre.

Kvalitetsarbete pågår.

Patienter med diabetes, hypertoni och KOL har ökat i vår
region senaste året. Det kan ses som ett tecken på att vårt
medicinska kvalitetsarbete i dessa grupper ger ökad på-
listning.
Vi har 6722 med diabetes jämfört 6588 för ett år sedan. Vi
behandlar 22030 hypertoniker jämfört med 20293 för ett år
sedan. 13367 ligger välbehandlade mot 12072 året före. Vi är
på rätt väg, denna siffra låg på 7293 för drygt två år sedan.
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QPI-REDOVISNING

QPI

Redovisning av kvalitetsindikator
PREM - Rekommendera
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Capio Hälsocentral Brynäs.............................................. 52
Capio Hälsocentral Dragonen......................................... 52
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Capio Specialisthuset Eslöv............................................ 86
Capio Vårdcentral Hovshaga........................................... 87
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INDIVIDUELLA KOMMENTARER

QPI-ROND FÖRKLARING

Vi kommer jobba
med kontinuitet fö
r
de kroniskt sjuka
patienterna och p
å så
sätt öka deras tryg
ghet

tsa
Vår ambition är att sa
och
på äldremottagning
BVC

Vi tror på att professions
styrd
verksamhet baserad på
vårdbehov förstärker
förtroendet för vården oc
h ökar
därmed patientnöjdhete
n på
lång sikt

Vi har etablerat ett
Patientråd för att
tillsammans se över hur vi
kan förbättra vårt resultat i
bemötande

Capio-modellen
Systematiskt kvalitetsarbete – QPI-rond

Q

PI-arbetet utgår från den enskilda vårdcentralen.
Tillsammans i hela läkargruppen, med specialsjuksköterskor för diabetes, hypertoni, astma/
KOL och verksamhetschef analyserar man sitt eget
resultat på patientnivå, identifierar förbättringsområden,
jobbar med dessa och sedan mäter man och följer upp
på nytt. Detta görs en gång var fjortonde dag.

Vårt QPI-arbete går inte huvudsakligen ut på enbart att
redovisa siffror och statistik.
Det viktigaste för oss är arbetssättet där hela gruppen
deltar och tillsammans analyserar och identifierar

förbättringsmöjligheter.

Hbtq-cert för att
bli en tillåtande
vårdcentral mot al
la
patientgrupper

Verksamhetschefernas och de
medicinskt ansvariga läkarnas
(MALars) kommentarer om
mottagningarnas kvalitetsarbete enligt
Capiomodellen
I vårt förbättringsarbete följer vi Capiomodellen. Vi analyserar, implementerar och mäter.
I verksamhetschefernas och de medicinskt ansvariga läkarnas kommentarer kan du läsa om resultatet av
kvalitetsarbetet det senaste året, om handlingsplaner och om mottagningarnas fokusområden.
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REGION MITT

REGION MITT

Touchpoint

Capio Hälsocentral Bomhus
Antal listade: 8 242

Rekommendera
Skulle du rekommendera denna
mottagning till andra?

Touchpoint

Capio Hälsocentral Gävle

Bomhus

Rekommendera december 2019

Touchpoint Antal
Rekommendera
listade:december
9 684 2019

Rekommendera

Ja

2%

98%

Nej

Svarsfrekvens 5,1 %

Lena Selinder

Lennart Hedberg

VERKSAMHETSCHEF

MAL

Skulle du rekommendera denna
mottagning till andra?

Ja

98%

2%

Nej

Svarsfrekvens 15,8 %

B-O Staffas

Stig Lundberg

VERKSAMHETSCHEF

MAL

Kommentar resultat

Planerade åtgärder och förbättringar

Kommentar resultat

Planerade åtgärder och förbättringar

Vi är mycket nöjda med resultatet. Utmaning är att hålla i detta
över tid. Vi arbetar med att minska förskrivning av beroendeframkallande läkemedel och sjukskrivningsprocessen. Vi kan anta att
vissa patienter som inte får enligt de önskemål de har kan visa ett
missnöje i statistiken. Här är utmaningen att kunna säga nej på ett
korrekt och vänligt sätt, samt hjälpa patienterna vidare.

Uppmuntra patienterna att svara på Touchpoint så vi får ett bra underlag i
vår statistik.
Ge varandra feedback när vi gör ett bra jobb, uppmuntra och hjälpa
varandra. Detta stärker teamkänslan och ökar den positiva andan som är
viktigt på en arbetsplats. Ge konstruktiv kritik på ett korrekt sätt med mål att
kunna förbättra verksamheten, patientsäkerhet och den enskilde kollegan.
Patienterna känner in om vi i teamet arbetar tillsammans.
Hälsa på alla som besöker vår enhet, så de blir sedda. Bjuda på ett leende.

Patienterna använder möjligheten helt ok då vi får in ca 30 svar per
vecka. Resultatet är mer rättvisande än NPE som enbart går ut till
100 personer och ca 20 % svarar.
Vi får i alla fall in runt 1000 svar på ett år. Det brukar vara ca 4
personer i månaden som inte är nöjda med oss.

Jag anser att vi tre hälsocentraler i Gävle skulle kunna dela på en TouchPoint och göra driver. Jag tror inte att vi kommer att få ut ngn ny info som
hjälper oss.
Vi har placerat touchen utanför vårt BVC för att få en uppfattning om hur det
fungerar.
Vi går igenom resultaten på APT.

Capio Hälsocentral Brynäs
Antal listade: 8 480

Skulle du rekommendera denna
mottagning till andra?

Touchpoint

Brynäs

Rekommendera december 2019

Rekommendera

11%
89%

Capio Vårdcentral Berga
Linköping

Rekommendera december 2019

Antal listade: 12 389

Rekommendera

Ja
Nej

Svarsfrekvens 2,8 %

Ja

Skulle du rekommendera denna 100%
mottagning till andra?

Birgitta Molinder Kjerstensson Sara Lundholm
VERKSAMHETSCHEF

Touchpoint

Gävle Hälsocentral

0%

Nej

Svarsfrekvens 4,1 %

MAL

Olof Tegsjö

Elsa Dahlén

VERKSAMHETSCHEF

MAL

Kommentar resultat

Planerade åtgärder och förbättringar

Kommentar resultat

Planerade åtgärder och förbättringar

Resultatet bygger på alldeles för få svarande så det svårt att ge en
rättvis analys.

Vi har följt rekommendationer från Touchpoint att se över internet
uppkoppling för att säkerhetsställa att simkort fungerar.
Vi flyttar den på olika ställen inom HC.
Där svaren har pekat ut en specifik yrkesgrupp pratar vi med berörda för att
höra vad de ser som möjligheter till förbättring.
Vi har funderingar på att ta bort den och sätta fram kanske en gång i
kvartalet och då göra riktade insatser och hinna med att hänvisa patienterna
att knappa in deras upplevelse.

Vi har en låg svarsfrekvens, delvis beroende på tekniska problem,
men det är ändå glädjande att alla svarande patienter väljer att
rekommendera vår vårdcentral till andra. Vi bedömer att det är
resultatet av både arbete med bemötande och kvalitet.

Vi kommer att fortsätta vårt systematiska arbete med såväl kvalitet som
bemötande och tillgänglighet för att bibehålla en hög andel nöjda patienter.

Capio Hälsocentral Dragonen
Antal listade: 18 518

Rekommendera
Skulle du rekommendera denna
mottagning till andra?

Capio Vårdcentral Enköping

Umeå Dragonen

Rekommendera december 2019

Touchpoint

Rekommendera

Ja

100%

0%

Enköping

Rekommendera
Antal
listade:december
10 9942019

Nej

Svarsfrekvens 0,1 %

Katarina Hellberg

Ronald Lodnert

VERKSAMHETSCHEF

MAL

Skulle du rekommendera denna
mottagning till andra?

Ja

94%

6%

Nej

Svarsfrekvens 5,4 %

Anne Widdas

Mikael Eriksson

VERKSAMHETSCHEF

MAL

Kommentar resultat

Planerade åtgärder och förbättringar

Kommentar resultat

Planerade åtgärder och förbättringar

Svarsfrekvensen väldigt låg denna gång, trots att vi har uppdaterat touchpointen så att den haft internetuppkoppling. Planerar
flytta ut den till receptionen från väntrummet inför nästa mätning

Förbättringar görs kontinuerligt oavsett. All personal får lämna ut mobilnummer och mailadress till verksamhetschef åt patienter o/e anhöriga
som önskar komma med råd, tips, klagomål, etc. Kontakt tas då alltid med
patient/anhörig. Det är mycket uppskattat, då kan bland annat eventuella
missförstånd utredas genast.
Utefter detta bedöms om eventuella vidare åtgärder bör göras.

Vårt resultat är strax över medel. Tyvärr är resultatet svårvärderat
då antalet svar är relativt lågt.

Vi planerar att genomföra en egen patientenkät som sträcker sig över en 2-4
veckors period.
Undersökningen kommer att vara "blind" för behandlaren dvs den som
räffar patienten vet inte om patienten man träffar är vald till att svara på
enkät eller ej.
Vi har tillsammans valt att prova denna enkätvariat efter vårt senaste APT.
Vid vår förra enkätmätningen delade behandlaren själv ut enkät till patient
man träffat och utfallet den gången blev väldigt nöjda patienter därför vill vi
göra denne "blind"-variant.
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Touchpoint

Touchpoint

Touchpoint

REGION MITT

REGION MITT

Capio Vårdcentral Haga
Haga Örebro

Rekommendera december 2019

Antal listade: 13 393

Rekommendera
Skulle du rekommendera denna
mottagning till andra?

7%
93%

Touchpoint

Capio Vårdcentral Sävja
Uppsala Sävja

Rekommendera december 2019

Antal listade: 10 032

Rekommendera

Ja
Nej

Svarsfrekvens 8,4 %

Robert Kaivanto

Ljilja Narancic

VERKSAMHETSCHEF

MAL

Skulle du rekommendera denna
mottagning till andra?

7%
93%

Ja
Nej

Svarsfrekvens 7,4 %

Sara Stalén

Frida Lövgren

VERKSAMHETSCHEF

MAL

Kommentar resultat

Planerade åtgärder och förbättringar

Kommentar resultat

Planerade åtgärder och förbättringar

-

-

Svarfrekvensen skulle kunna vara bättre för Capio VC Sävja. Vår
vision är att patienterna alltid ska rekommerndera vår vårdcentral
och ha ett gott rykte i området.

Capio VC Sävja har haft personalmöte angående hur bemöter varandra och
patienten. Det är av stor vikt att personalen trivs vilket i sin tur resulterar i en
god stämning. Vi arbetar vidare med att patienten alltid ska få ett gott och
professionellt bemötande.

Capio Vårdcentral Haga har valt att inte lämna någon
kommentar gällande PREM-resultatet.

Capio Vårdcentral Lekeberg
Lekeberg

Rekommendera december 2019

Antal listade: 8 905

33%

Rekommendera
Skulle du rekommendera denna
mottagning till andra?

Touchpoint

Västerås Vallby

Rekommendera december 2019

Antal listade: 7 876

27%

Rekommendera

Ja
Nej

67%

Capio Vårdcentral Vallby

Svarsfrekvens 0,5 %

Ulrika Carlén Barrette Magnus Persson
VERKSAMHETSCHEF

Nej

Skulle du rekommendera denna
mottagning till andra?
73%

MAL

Ja

Svarsfrekvens 6,2 %

Hanna Lostelius

Farshid Shafizadeh

VERKSAMHETSCHEF

MAL

Kommentar resultat

Planerade åtgärder och förbättringar

Kommentar resultat

Planerade åtgärder och förbättringar

Diabetes: Registreringsgraden är bra, vi har ökat registerringen
angående proteinuri. Antalet diabetiker som röker har minskat
något.
Hypertoni: Ungefär lika som 2018,försämrad registrering ang
rökstaus.
KOL: ökat antal diagnosregisteringar och ökat registrering ang
rökstatus. Generellt förbättrat målvärde. Mångsökare; stabilt.
Läkarkontinuitet: markant försämring som till stor del beror på
många olika läkare, alla arbetar deltid och/eller har sidouppdrag.
Stort pålistning av patienter med stort vårdbehov.

Vi har ett nytt astma/KOL-team med fysioterapeut, sköterska och en
ansvarig läkare som mer aktivt ska arbeta med MedRave. Vi har också
utsett en diabetesansvarig läkare som ska ha regelbundna ronder med
diabetessköterskorna. Kontinuiteten tror vi kommer öka då en tjl läkare
kommit tillbaka och att vi ändrar i vårt listningssystem. Vi behöver också
påminna varandra om att registrera rätt och använda rätt mall i vårt
journalsystem. Aktivt använda MedRave på fler yrkesgruppträffar. Prata QPI
er på ledningsgruppsmöten

6,2 % i svarsfrekvens
75 % rekommenderade denna mottagning.
Ny ledning och MAL sedan 2020, Vallby haft historia med hög
personalomsättning. Nu stabil personal.

Fortsätta arbeta med patientmedverkan, så som dialoger och ev enkäter.
Vara tillgängliga på de sätt som vår population vill och behöver.

Capio Vårdcentral Liljeforstorg

Capio Vårdcentral Vintergatan

Antal listade: 11 330

Antal listade: 11 798

Liljeforstorg

Rekommendera december 2019

Rekommendera
Skulle du rekommendera denna
mottagning till andra?

11%
89%

Rekommendera

Ja
Nej

Svarsfrekvens 12,1 %

Marianne Reggie

Carin Holmgren

VERKSAMHETSCHEF

MAL

Skulle du rekommendera denna
mottagning till andra?

Capio Vårdcentral Vintergatan genomför
ingen lokal patientenkät i dagsläget.

Anton Alfredsson

Bachir Tarech

VERKSAMHETSCHEF

MAL

Kommentar resultat

Planerade åtgärder och förbättringar

Kommentar resultat

Planerade åtgärder och förbättringar

-

-

-

Vi har ingen touchpoint i dagsläget och kommer eventuellt skaffa det för
återkoppling av PREM alternativ göra egna mätningar av liknande karaktär.
Vad gäller vårt generella resultat från NPE är vårt mål och ambition att
förbättra detta kommande år där fokus kommer ligga på bemötande,
delaktighet och information.

Capio Vårdcentral Liljeforstorg har valt att inte lämna någon
kommentar gällande PREM-resultatet.
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Touchpoint

REGION MITT/STOCKHOLM

Capio Vårdcentral Vålberg
Antal listade: 7 060

Rekommendera
Skulle du rekommendera denna
mottagning till andra?

Capio Vårdcentral Vålberg genomför
ingen lokal patientenkät i dagsläget.

Kristin Törnqvist

Johanna Glennert

VERKSAMHETSCHEF

MAL

Kommentar resultat

Planerade åtgärder och förbättringar

-

-

Capio Vårdcentral Vålberg har valt att inte lämna någon
kommentar gällande PREM-resultatet.

Capio Vårdcentral Västerås City
Västerås City

Rekommendera december 2019

Antal listade: 13 478

Rekommendera
Skulle du rekommendera denna
mottagning till andra?

12%
88%

Ja
Nej

Svarsfrekvens 4,6 %

Eva Hallqvist

Eva Åström Hassel

VERKSAMHETSCHEF

MAL

Kommentar resultat

Planerade åtgärder och förbättringar

Låg svarsfrekvens för att se trender eller göra några analyser.
Vi har flyttat vår Touch Point till olika platser på vårdcentralen för
att öka svarsfrekvensen sista tiden har den stått vid utgången.

För att öka svarsfrekvens kan det vara bra att ha en fråga / dag. Dagens
fråga?
Endast mäta en vecka / månad och då marknadsföra / påminna patienter
om TouchPointen.

Capio Vårdcentral Badhotellet
Antal listade: 6 384

Rekommendera
Skulle du rekommendera denna
mottagning till andra?

Capio Vårdcentral Badhotellet genomför
ingen lokal patientenkät i dagsläget.

Åke Andersen

Per Westergren

VERKSAMHETSCHEF

MAL

Kommentar resultat

Planerade åtgärder och förbättringar

-

-

Capio Vårdcentral Badhotellet har valt att inte lämna någon
kommentar gällande PREM-resultatet.
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Touchpoint

Touchpoint

Touchpoint

REGION STOCKHOLM

REGION STOCKHOLM

Capio Vårdcentral Blackeberg
Antal listade: 9 764

Rekommendera
Skulle du rekommendera denna
mottagning till andra?

Touchpoint

Blackeberg

Rekommendera december 2019

96%

Farsta

Rekommendera december 2019

Antal listade: 15 958

Rekommendera

Ja

4%

Capio Vårdcentral Farsta

Nej

Svarsfrekvens 9,2 %

Kristina Envall

Farial Aziz

VERKSAMHETSCHEF

MAL

Skulle du rekommendera denna
mottagning till andra?

15%

Ja
Nej

Svarsfrekvens 6,7 %

85%

Gunnel Fors

Ehsan Sheikhan

VERKSAMHETSCHEF

MAL

Kommentar resultat

Planerade åtgärder och förbättringar

Kommentar resultat

Planerade åtgärder och förbättringar

Det var första gången 2019 som vi mätte kundnöjdhet med Touch
Point. Det vi kan se är att vi har en relativt god patientnöjdhet
och att 96 % av de som svarade kan rekommendera oss till
andra. Vi har under hösten jobbat med utveckla teamarbetet
på mottagningen utvecklingsgrupper har startats upp inom
områdena Hypertoni, Diabetes på VC och inom BVC/ BMM
anknytning och postapartumdeppresioner. Detta i syfte att stärka
teamet så att patienterna skall känna sig trygga oavsett vilken
yrkesproffession de möter.

Vi fortsätter att stärka teamarbetet. Vi har etablerat sjuksköterskeledda
mottagningar inom hypertoni, diabetes och astma/kol. Fokus att skapa
delaktighet hos patienterna och vara tydliga att kom överens med patienten
om målvärde när det gäller både HBa1c och Målblodtryck.
Vi kommer jobba med kontinuitet för de kroniskt sjuka patienterna och på så
sätt öka deras trygghet. Vi kommer även öppna upp andra möjligheter att
kommunicera med oss via FLOW och Videobesök när det är lämpligt.

MAL och vc-chef tog över ledningsansvaret 2019-09-01.
Situationen var kaosartad gällande bemanning och produktion
inom mottagning, psykosociala teamet och Hemsjukvården.
Vi har avslutat samtliga hyrläkare och andra tillfälliga lösningar
inom andra yrkeskategorier. Nya rutiner har införts för att öka
tillgängligheten inom alla områden. Nya fungerande läkarschema,
samt översyn av hela verksamheten.

Fortsatt utvecklingsarbete pågår inom psykosociala teamet och hemsjuk-

Capio Vårdcentral Bro
Bro

Rekommendera december 2019

Antal listade: 7 756

Rekommendera
Skulle du rekommendera denna
mottagning till andra?

8%
92%

Touchpoint

Capio Vårdcentral Gubbängen
Gubbängen

Rekommendera december 2019

Antal listade: 8 725

Rekommendera

Ja
Nej

Svarsfrekvens 6,3 %

Skulle du rekommendera denna
mottagning till andra?

Heidi Hopea Adolfsen Stefan Ivanov
VERKSAMHETSCHEF

vården. Från 1- ST-läkare har vi ökat på till 5 anställda ST-läkare i april.
Rutiner har setts över och en betydande task-shifting äger just nu rum där
bokning av patient främst till läkare har flyttats från SSK till sekreterare
genom införande av ny blankett och rutin för detta. Sekr. tar emot receptbeställning för bokning till läkare efter internutbildning. Påbörjar I KBT, Flow
med fortsatt utveckling under året.

Ja

95%

5%

Nej

Svarsfrekvens 8,4 %

MAL

Annika Eriksson
VERKSAMHETSCHEF

Kommentar resultat

Planerade åtgärder och förbättringar

Kommentar resultat

Planerade åtgärder och förbättringar

Vi har förbättrat vår tillgänglighet och kontinuitet för våra patienter
med en fast personalgrupp. Vi har en god telefontillgänglighet,
förhållandevis korta väntetider och arbetar mer strukturerat med
patientflöden.
Arbetsmiljön har förbättrats och vi har en väldigt fin stämning med
ett bra bemötande både mot patienterna och varandra.

Vi fortsätter att förbättra tillgängligheten för att ge en god service till våra
patienter. Nytt för i år är:
att vi har öppnat Drop-in mottagning för lätt akuta besvär,
att patienter kan komma i kontakt med oss digitalt, chatt
att hemsjukvårdspatienter kan träffa hemsjukvårdsläkaren i ett videobesök
Vi fokuserar på ökad tillgänglighet, korta flöden och snabb återkoppling, allt
för att göra våra patienter nöjda.
Vi kommer att lägga mer tid på att uppmuntra patienter att svara på Touch
Point-mätningar.

Vi har på ett år förbättrat våra siffror med patientnöjdhet och våra
resultat på att rekommendera mottagningen har gått från 86 % till
95 %, vilket vi är väldigt glada för och har jobbat hårt för att nå.
Vi arbetar med bra bemötande och god medicinsk vård i hela
personalgruppen.Vi har bra kommunikation och gott samarbete
mellan olika yrkeskategorier.

Vi fortsätter på samma sätt, för att nå högre resultat.

Capio Vårdcentral Curera
Curera

Rekommendera december 2019

Antal listade: 7 309

Rekommendera
Skulle du rekommendera denna
mottagning till andra?

9%
91%

Touchpoint

Capio Vårdcentral Gullmarsplan
Gullmarsplan

Rekommendera december 2019

Antal listade: 13 425

Rekommendera

Ja
Nej

Svarsfrekvens 6,1 %

Carina Almqvist

Ulf Almqvist

VERKSAMHETSCHEF

MAL

Graciela Rossello
Rodriguez
MAL

Skulle du rekommendera denna
mottagning till andra?

9%
91%

Ja
Nej

Svarsfrekvens 3,2 %

Monica Carlsson

Mattias Eirefelt

VERKSAMHETSCHEF

MAL

Kommentar resultat

Planerade åtgärder och förbättringar

Kommentar resultat

Planerade åtgärder och förbättringar

Svårt att säga något om resultatet eftersom svarsfrekvensen var
så pass låg som 6 %.

Vid nästa mätning kommer vi att arbeta mer aktivt i receptionen med att få
besökarna att registrera sina svar.

Förbättring jämfört med 2018. Vi har lagt stort arbete och fokus
på:
- Kontinuitet i personalgruppen
- Vänligt och respektfullt bemötande, vi lyfter lite extra är att vår
receptionist har stor del i att patienterna känner sig sedda och
välkomnade.
- Ökad tillgänglighet med hjälp av rondning, möjligheter till digital
kontakt

Vi vill öka vår svarsfrekvens för ett bättre underlag. Vi kommer under
2020 arbeta aktivt med att påminna patienter om möjligheten att ge oss
feedback.
Fortsatt arbete med att öka vår tillgänglighet. Kontinuerligt diskutera och
lyfta frågor kring bemötande på vårdcentralen.
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Touchpoint

Touchpoint
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Capio Vårdcentral Hagsätra
Hagsätra

Rekommendera december 2019

Antal listade: 8 576

Rekommendera
Skulle du rekommendera denna
mottagning till andra?

Touchpoint

95%

Lidingö

Rekommendera december 2019

Antal listade: 13 188

Rekommendera

Ja

5%

Capio Vårdcentral Lidingö

Nej

Svarsfrekvens 11,5 %

Skulle du rekommendera denna
mottagning till andra?

Susanne Söderhielm Blid Elena Petrova
VERKSAMHETSCHEF

MAL

Ja

13%
87%

Nej

Svarsfrekvens 9,7 %

Kristina Fant
VERKSAMHETSCHEF & MAL

Kommentar resultat

Planerade åtgärder och förbättringar

Kommentar resultat

Planerade åtgärder och förbättringar

Vi är nöjda med att de flesta som svarat vill rekommendera oss.
Svarsfrekvensen är dock låg, så resultatet få tas med en nypa salt.

För att få ett mer pålitligt resultat kommer vi i god tid före nästa mätning
informera all personal att mätningen pågår, så de i sin tur påminner
patienterna om att svara.

Lite låga siffror både vad gäller svarsfrekvens och patientnöjdhet.
Flera av de som varit missnöjda har haft sin kontakt med
laboratorium eller annan verksamhet utanför själva mottagningen.
För patienten representerar vi samma vård.

Större fokus på Touch-pointmätningarna så att all personal hjälps åt att
påminna patienterna om vikten av att de talar om vad de tycker för att vi ska
kunna förbättra oss. Ställa undan skärmen när det inte är mätperiod. I vårt
väntrum i nya lokaler kommer skärmen hamna på en bättre plats, kan gynna
svarsfrekvensen. De som inte är nöjda handlar om bemötande, viktigt att
involvera all personal i arbetet med att förbättra oss, även t ex laboratoriet.

Capio Vårdcentral Högdalen
Antal listade: 13 386

Rekommendera
Skulle du rekommendera denna
mottagning till andra?

Touchpoint

Högdalen

Rekommendera december 2019

8%
92%

Capio Vårdcentral Lina Hage
Södertälje Lina Hage

Rekommendera december 2019

Antal listade: 6 486

Rekommendera

Ja
Nej

Svarsfrekvens 1,2 %

Helene Janarv

Anders Nilsson

VERKSAMHETSCHEF

MAL

Skulle du rekommendera denna
mottagning till andra?

94%

6%

Ja
Nej

Svarsfrekvens 6,8 %

Lena Fahlsten

Majed Moro

VERKSAMHETSCHEF

MAL

Kommentar resultat

Planerade åtgärder och förbättringar

Kommentar resultat

Planerade åtgärder och förbättringar

Antal svarande var 160 personer. Vårdcentralen behöver arbeta
med bemötande då patienterna inte upplever att de blir lyssnade
på. Många patienter önskar längre besökstider.

Många patienter önskar längre besökstider och oftare återkoppling vilket
göra att man känner sig mer sedd.
Detta är en utmaning då det å ena sidan är produktivitet som ska kombineras ihop med att patienter vill bli sedda. Vi fortsätter vårt arbete med
att arbeta i team och förtydliga vikten av det för patienter; ssk, läkare och
psykoterapeuter.

Vi har ett bra resultat 94 % men dock för låg svarsfrekvens, 6,8 %.

Vi kommer under nästa mätning i april 2020 försöka engagera hela
personalen till att få patienterna att svara.
Vi har redan börjat informera personalen om kommande mätning men
kommer fortsätta prata om det på våra gemensamma möten.

Capio Vårdcentral Kungsholmen
Kungsholmen

Rekommendera december 2019

Antal listade: 11 018

Rekommendera
Skulle du rekommendera denna
mottagning till andra?

Ja

96%

4%

Nej

Svarsfrekvens 18,6 %

Henrik Hallberg

Anna Andersen

t.f VERKSAMHETSCHEF MAL

Kommentar resultat

Planerade åtgärder och förbättringar

Vi har de senaste tre åren ökat vår listning med drygt 30 % vilket
ställt stora krav på anpassning av vårt arbetssätt. Det är mycket
glädjande att vi kunnat hålla patientnöjdheten på en hög nivå
under dessa förhållanden.

Vi har under senaste halvåret haft stor personalomsättning men situationen
håller nu på att stabiliseras. Vi hoppas att senare under året kunna starta
flera sjuksköterskeledda mottagningar (dock osäkerhet p g a pågående
Coronaviruspandemi). Vi vill utveckla vår digitala verksamhet med ökat
antal kontakter via Flow och videobesök. Förhoppningsvis kan kontinuitet i
personalstyrkan bidra till fortsatt hög patientnöjdhet. Svarsfrekvensen ligger
på relativt hög nivå och vi fortsätter uppmuntra patienterna att svara.
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Touchpoint

Touchpoint
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Capio Vårdcentral Nynäshamn
Antal listade: 11 234

Rekommendera
Skulle du rekommendera denna
mottagning till andra?

Touchpoint

Nynäshamn VC

Rekommendera december 2019

11%
89%

Capio Vårdcentral Skogås
Skogås VC

Rekommendera december 2019

Antal listade: 12 926

25%

Rekommendera

Ja
Nej

Svarsfrekvens 19,5 %

Bodil Björnsdotter

Eva Westerberg

VERKSAMHETSCHEF

MAL

Ja
Nej

Skulle du rekommendera denna
mottagning till andra?

Svarsfrekvens 5,4 %

75%

Nicme Ilia

Alfonso Roman

VERKSAMHETSCHEF

MAL

Kommentar resultat

Planerade åtgärder och förbättringar

Kommentar resultat

Planerade åtgärder och förbättringar

Vi ser att vi behöver analysera, utvärdera och utveckla hur vi
bemöter våra patienter för att de ska välja att rekommendera
vår vårdcentral. Vi behöver förbättra hur vi representerar
och presenterar vår vårdcentral, vår tillgänglighet och våra
kontaktvägar. Vi behöver även motivera patienterna till att besvara
frågorna i TouchPoint för att få ett bättre underlag.

Vi kommer att fortsätta vårt arbete med att öka patienternas delaktighet
genom en beskriven planering för den fortsatta vården och återkoppling
av utförda vårdåtgärder och fortsatt planering inom relevant tidsram. Vi
kommer att öka våra kontaktvägar och erbjuda fler digitala kontaktalternativ,
chatt, video hemsjukvård.

-

Läkar- och sjuksköterske-bemanningen har förstärks och kompletteras
på slutet av året. Vi förväntar oss en klar förbättring i tillgänglighet och
patientflöde, även Flow chatt kommer att implementeras i år.

Capio Vårdcentral Ringen
Ringen

Rekommendera december 2019

Antal listade: 26 874

Rekommendera
Skulle du rekommendera denna
mottagning till andra?

10%
90%

Touchpoint

Capio Vårdcentral Slussen
Sthlm Slussen

Rekommendera december 2019

Antal listade: 8 504

Rekommendera

Ja
Nej

Svarsfrekvens 12,1 %

Susanne Carlgren

Niklas Malmborg

VERKSAMHETSCHEF

MAL

Skulle du rekommendera denna
mottagning till andra?

Ja

3%

97%

Nej

Svarsfrekvens 21,7 %

Ulrika Olsson Jansén

Maria Papachristou

VERKSAMHETSCHEF

MAL

Kommentar resultat

Planerade åtgärder och förbättringar

Kommentar resultat

Planerade åtgärder och förbättringar

Resultatet är bättre än förväntat mot bakgrund av att vi på kort
tid har genomfört mycket stora förändringar, inte minst gäller det
"stängningen" av drop-in.
Frånsett detta menar vi att ett resultat på 100 % inte är rimligt
utifrån uppdragets karaktär. Om vi arbetar på rätt sätt utifrån
gällande riktlinjer kommer vi inte att kunna ha 100 % nöjda
patienter.

Vi fortsätter att arbeta med tillgänglighet (telefon, chatt, fysiska besök) och
bemötande.

Fint resultat i Capio 97% rekommenderar mottagningen.
Svarsfrekvens 21,7%. Vi ser även att vi listar på och får beröm
av patienterna. Men i den stora patientenkäten ligger vi inte så
bra om man jämför i med all husläkarmottagningar totalt. På
Södermalm ligger vi bra till.

Vi arbetar med att hålla kvar vår fina anda. Fortsätter att se hur vi kan
förbättra för våra patienter.

Capio Vårdcentral Rågsved
Rågsved

Rekommendera december 2019

Antal listade: 7 465

36%

Rekommendera
Skulle du rekommendera denna
mottagning till andra?

Touchpoint

Solna

Rekommendera december 2019

Antal listade: 8 087

Rekommendera

Ja
Nej

64%

Capio Vårdcentral Solna

Svarsfrekvens 8,8 %

Eva Lööf

Jacqueline Holmskär

VERKSAMHETSCHEF

MAL

Skulle du rekommendera denna
mottagning till andra?

Ja

96%

4%

Nej

Svarsfrekvens 20,8 %

Ingrid Lindeborg

Mashair Badumé

VERKSAMHETSCHEF

MAL

Kommentar resultat

Planerade åtgärder och förbättringar

Kommentar resultat

Planerade åtgärder och förbättringar

Vi tror att orsaken till att så stor andel patienter inte skulle
rekommendera oss till andra är bland annat att vi har haft långa
väntetider, läkarkontinuitet saknas och att vi känner oss
underbemannade på läkarsidan.
Vi har också många kroniska patienter som bör få uppföljning,
relativt till andra vårdcentraler.

Vi skulle först och främst öka vår bemanning på läkarsidan.
Införa rondning för att kunna tilldela patienter rätt medicinsk hjälp. Till
exempel vissa patienter kan delegeras till andra paramedicinare eller
sjuksköterskor när deras problem inte behöver
läkartid. Om vi rondar patienterna innan kan vi därmed vara mer
tidseffektiva. Vi arbetar då också som en enhet vilket kommer att förbättra
kommunikation och lär oss av varandras nischer.

Vi har ökat vår svarsfrekvens på Touch Point, något vi är nöjda
över. 1/5 av våra patienter har tagit sig tid att hjälpa oss i vårt
bemötande. Samtidigt inser vi att det finns möjlighet för ytterligare
förbättring.

Vi kommer att utöka vår information muntligen och skriftligen om Touch
Point. Sedan kommer vi att fortsätta påminna våra patienter under besöken
att tycka till om oss.

62

ÅRSRAPPORT KVALITET – 2019

ÅRSRAPPORT KVALITET – 2019

63

REGION STOCKHOLM

REGION STOCKHOLM

Touchpoint

Capio Vårdcentral Södermalm

Capio Vårdcentral Viksjö

Antal listade: 8 151

Antal listade: 11 089

Södermalm

Rekommendera december 2019

Rekommendera
Skulle du rekommendera denna
mottagning till andra?

13%
87%

Rekommendera

Ja
Nej

Svarsfrekvens 5,3 %

Irja Bekking

Lina Forssell

VERKSAMHETSCHEF

MAL

Nej

Skulle du rekommendera denna
mottagning till andra?

Svarsfrekvens 0,0 %

Mimmi Hellström

Anika Fernando

VERKSAMHETSCHEF

MAL

Kommentar resultat

Planerade åtgärder och förbättringar

Kommentar resultat

Planerade åtgärder och förbättringar

Svarsfrekvensen var låg i december -19 (25 pat) jämfört med
tidigare månader (52-75 pat). Vi förklarar detta med
- Teknikstrul, Touch-point maskinen behövde startas om varje
morgon och under dagen.
- Vi hade bytt plats på maskinen och vissa patienter kände sig
sannolikt obekväma att svara på den platsen då det var lite trångt
där.
- Ledigheter bland personalen gav ett lägre patientflöde än andra
månader.

- Information till alla medarbetare på APT om vikten av att påminna
patienterna om att svara på frågorna på maskinen.
- Vi har satt upp informationsmaterial för att uppmärksamma patienter och
personal på TouchPoint-maskinen och dess syfte.
- Vi har flyttat maskinen till en annan plats med förhoppningen att fler vill
stanna och svara.
- Vi undersöker möjligheten att få mer info om detta på väntrums-TVn.

Då vår touchpoint var ur funktion vid mätningen så har vi inget
resultat att kommentera.

Felet är åtgärdat och vi hoppas på hög svarsfrekvens nästa gång med lika
fina resultat som vi haft vid tidigare mätningar.

Capio Vårdcentral Telgeakuten

Touchpoint

Antal listade: 9 300

Rekommendera

Capio Vårdcentral Telgeakuten genomför
ingen lokal patientenkät i dagsläget.

Skulle du rekommendera denna
mottagning till andra?

Capio Vårdcentral Vårberg
Vårberg

Rekommendera december 2019

Antal listade: 5 661

Rekommendera
Ninita Söderberg

Gabriel Hanna

VERKSAMHETSCHEF

MAL

Skulle du rekommendera denna
mottagning till andra?

9%
91%

Ja
Nej

Svarsfrekvens 6,4 %

Monica Edström

Zoran Tutnjevic

VERKSAMHETSCHEF

MAL

Kommentar resultat

Planerade åtgärder och förbättringar

Kommentar resultat

Planerade åtgärder och förbättringar

-

-

Vi har en liten svarsfrekvens som kan bero att många invånare har
andra språk än svenska.
Nöjda med resultatet. Vi har haft en hel del frånvaro i personalgruppen och inte kunnat erbjuda tider efter önskemål. Vi har även
gjort en del ombokningar pga personalbortfall.

Göra Toutchpoint mer synlig i verksamheten för att underlätta.
Att vi under våra mottagningsbesök informerar patienterna om att vi gör en
enkät och vi är tacksamma för allas svar så vi kan bli bättre i våra arbetssätt.

Capio Vårdcentral Telgeakuten har valt att inte lämna någon
kommentar gällande PREM-resultatet.

Touchpoint

Ja

Capio Vårdcentral Wasa
Antal listade: 5 327

Rekommendera
Skulle du rekommendera denna
mottagning till andra?

Touchpoint

Södertälje Wasa

Rekommendera december 2019

96%

Väsby

Rekommendera december 2019

Antal listade: 9 395

Rekommendera

Ja

4%

Capio Vårdcentral Väsby

Nej

Svarsfrekvens 19,5 %

Åke Andersen

Ammar Ayoub

VERKSAMHETSCHEF

MAL

Skulle du rekommendera denna
mottagning till andra?

17%

Ja
Nej

83%

Svarsfrekvens 16,0 %

Mimmi Hellström

Magnus Röjvall

VERKSAMHETSCHEF

t.f MAL

Kommentar resultat

Planerade åtgärder och förbättringar

Kommentar resultat

Planerade åtgärder och förbättringar

I december 2019 hade vi tre gånger så hög svarsfrekvens som i
juni samma år.
Vi rörde oss också från 66,7 % rekommendera till 95,8 %.
Högt engagemang för hög svarsfrekvens i gruppen, då det var en
av de strategier vi hade för att identifiera varför Wasa VC under ett
antal år i låg takt tappat listade.
Andra faktorer som påverkade antal svar var bättre placerad
monitor, tydligare i patientflödet och en väldigt bra utbildning för
sekreterare och receptionister.

Hålla i det engagemang vi skapade kring hur viktigt det är att vi får hjälp från
våra patienter att 'hjälp oss att bli bättre'.

86 % av de som svarat på patientenkäten i juni månad
rekommenderade vår mottagning, det är en förbättring med 7,1 %
jämfört med december 2018. Nu har vi sänkt oss 3 % sedan dess
och har ett resultat på 83 % Vi ser en ökad missnöjdhet med KS
lab som ligger i våra lokaler, det kan förklaras av en stor personal
omsättning och brist på personal där de senaste sex månaderna.
Vi ser mest missnöje på besöket hos läkare och i receptionen.

En ny chef har tillträtt och vi planerar att varje kvartal ha uppföljning av
Touch Point PREM-resultat tillsammans med KS lab personal. Vi fortsätter
att lägga fokus på bemötande på APT och vi har ändrat arbetssätt fr o m
mars för att kunna möta patientens behov och önskemål. Vi har etablerat
ett Patientråd för att tillsammans se över hur vi kan förbättra vårt resultat i
bemötande.
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Capio Vårdcentral Åkermyntan
TouchpointAntalRekommendera
december
listade: 15
1882019

Touchpoint

Touchpoint

Åkermyntan Hässelby

Rekommendera
Skulle du rekommendera denna
mottagning till andra?

Touchpoint

94%

Östermalm

Rekommendera december 2019

Antal listade: 13 308

Rekommendera

Ja

6%

Capio Vårdcentral Östermalm

Nej

Svarsfrekvens 9,7 %

Mitra Iranmahd

Jin Wang

VERKSAMHETSCHEF

MAL

Skulle du rekommendera denna
mottagning till andra?

11%
89%

Ja
Nej

Svarsfrekvens 6,4 %

Marie Erlandsson

Ida Lekberg

VERKSAMHETSCHEF

MAL

Kommentar resultat

Planerade åtgärder och förbättringar

Kommentar resultat

Planerade åtgärder och förbättringar

December är alltid en svår månad att bedöma. En kort månad
med mycket "klara av innan nyår" stress hos både personal och
patienter. Detta till trots anser jag att Åkermyntan klarade sig väl
både vad gäller deltagande som resultat.

Vi kommer under nästa års influensa vaccination uppmana det vaccinerade
att använda Touchpointen på vägen ut.
I övrigt kommer vi exprimentera med att ställa touchpointen vid kassan, så
att kassapersonalen kan uppmana patienterna att använda touchpointen
istället för att förlita sig på att patienterna självmant lämnar omdömen.

Eftersom svarsfrekvensen är så pass låg så är svaret svårtolkat.
Från de resultat som finns så ser vi att en stor andel av
våra patienter är nöjda med den vård dom får och därmed
rekommenderar oss.
Vi strävar efter patientnöjdhet som är ett av flera viktiga
kvalitetsmått. Andra sätt att avläsa patientnöjdhet är NPE samt
listningsökningen.

Det vi nu fokuserar på, för att få upp svarsantalet och få ett bättre underlag
är att under april, juni och december höja patientdeltagandet i touchpoint.
Detta tänkte vi göra genom att receptionisten informerar om att vi har en
mätperiod. Budskapet ska vara "Hjälp oss att bli bättre".

Capio Vårdcentral Årsta
Årsta

Rekommendera december 2019

Antal listade: 12 199

Rekommendera
Skulle du rekommendera denna
mottagning till andra?

Ja

4%

96%

Nej

Svarsfrekvens 23,4 %

Susanne Norelius

Jacek Kaczynski

VERKSAMHETSCHEF

MAL

Kommentar resultat

Planerade åtgärder och förbättringar

Vi jobbar kontinuerligt med att öka vår tillgänglighet i vårt akuta
flöde med drop-in. När det gäller behov av ett planerat läkarbesök
arbetar vi med rondning. Detta för att förbereda pat inför besöket
men också bedöma när/om pat ska bokas. Det har kortat ner våra
väntetider. Vår listning ökar varje månad och läkarkontinuiteten
har ökat väsentligt sista året. Vi har arbetat riktat mot fmflimmer
pat och bytt waran mot noak och jobbar vidare med att hitta
odiagnosticerade fmflimmer patienter med hjälp av pulsmätning.

Utöka chattfunktion under året vad gäller drop-in. Ha en namngiven doktor
på varje patient. Jobba med kvalitetsarbete runt sår samt demens och
äldremottagning, astma/kol, diabetes. Starta upp hypertoni-mottagning.
Hbtq-cert för att bli en tillåtande vårdcentral mot alla patientgrupper. En
certfifiering innebär också att vi kommer att jobba mkt med vårt bemötande.
Öppna en BMM för att möta efterfrågan hos vår befolkning. Utöka vårt
psykosociala team då efterfrågan är stor.

Capio Vårdcentral Ösmo
Ösmo

Rekommendera december 2019
Antal
listade: 6 830

Rekommendera
Skulle du rekommendera denna
mottagning till andra?

Ja

99%

1%

Nej

Svarsfrekvens 10,9 %

Mikael Ryd
VERKSAMHETSCHEF & MAL

Kommentar resultat

Planerade åtgärder och förbättringar

-

-

Capio Vårdcentral Ösmo har valt att inte lämna någon
kommentar gällande PREM-resultatet.
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Touchpoint

Touchpoint

REGION VÄST

REGION VÄST

Capio Alléjouren

Touchpoint

Antal listade: ?

Capio Husläkarna Kungsbacka
Kungsbacka

Rekommendera december 2019

Antal listade: 11 117

Rekommendera

Rekommendera

Skulle du rekommendera denna
mottagning till andra?

Skulle du rekommendera denna 100%
mottagning till andra?

Anna Berglund Melin Hans Strömberg
VERKSAMHETSCHEF

Ja

0%

Nej

Svarsfrekvens 2,1 %

MAL

Charlotte Lagerqvist

Jonas Jönsson

VERKSAMHETSCHEF

MAL

Kommentar resultat

Planerade åtgärder och förbättringar

Kommentar resultat

Planerade åtgärder och förbättringar

-

-

Vi har 100 % som svarat ja på frågan om att rekommendera vår
enhet till andra. En siffra som inte kan bli så mycket bättre dock
kan vi arbeta med att få en högre svarsfrekvens.
Vi upplever att vi har väldigt nöjda patienter och hade väldigt fina
siffror på Nationella patientenkäten. (3:e bästa resultat av alla
Capioenheter och bäst av alla vc i Kungsbacka).
Vi är en stabil, välbemannad enhet och har ett gott rykte.

Vi måste ändra på placeringen av touchpointen då vi har låg svarsfrekvens.
I övrigt kommer vi fortsätta arbeta som vi gör idag så att vi fortsatt ligger på
100 % nöjdhet.

Capio Alléjouren har valt att inte lämna någon kommentar
gällande PREM-resultatet.

Capio Citykliniken Halmstad
Halmstad

Rekommendera december 2019

Antal listade: 13 226

Rekommendera
Skulle du rekommendera denna
mottagning till andra?

Touchpoint

96%

Vallda

Rekommendera december 2019

Antal listade: 7 906

Rekommendera

Ja

4%

Capio Husläkarna Vallda

Nej

Svarsfrekvens 1,8 %

Wagram Hakopian

Kristoffer Brodin

VERKSAMHETSCHEF

MAL

Skulle du rekommendera denna
mottagning till andra?

Ja

96%

4%

Nej

Svarsfrekvens 7,4 %

Anna Rosengren Hedén Joachim Salén
VERKSAMHETSCHEF

MAL

Kommentar resultat

Planerade åtgärder och förbättringar

Kommentar resultat

Planerade åtgärder och förbättringar

Enligt enkäten, utifrån de fem besvarade frågorna, har vi hög
procentuell nöjdhet från våra patienter, men strävan är till 100 %
nöjdhet, oavsett vilken personalkategori man kontaktar.

Vi arbetar ständigt med utveckling och arbetsrutiner som ger förutsättning
att förbättra våra resultat.
Exempelvis genom ett strukturerad arbetssätt för sjukskrivningar och läkemedelsgenomgångar. Vi kommer också att införa en "Snabbmottagning"
samt "Flow" som vi tror kommer resultera i en förbättrad service.
Vi är osäkra hur vi ska öka antalet svar. Förslagsvis tar man fram en poster
eller affisch där det framgår att vi uppmuntrar patienterna att använda
Touchpoint, som en del i vårt förbättringsarbete.

Ett mkt gott resultat! 96 % kan rekommendera vår mottagning till
andra – väldigt roligt!
Självklart är det en låg svarsfrekvens, och då spelar ju varje svar
också större roll procentuellt sett. Resultatet stämmer dock väl
överens med våra tidigare undersökningar där vi legat högt, bl a
Nationella patientenkäten.

För att höja svarsfrekvensen är det bra att flytta runt "Touchpointen" till de
olika delarna av mottagningen; BVC, Sjukgymnastik, DSK- o Specialist
sköterskemottagningarna mm.
Självklart vill vi fortsätta vårt arbete med hög kvalitet o kontinuitet, god
tillgänglighet, bra bemötande och en mkt god arbetsmiljö där både personal
och patienter trivs!

Tyvärr har vi inte tillgång till resultatet från 2018 för jämförelse
Psykolog och kurator som har generellt sett mer patienttid,
uppvisar inga dåliga resultat, vilket är förståeligt.

Capio Familjeläkarna Falkenberg
Falkenberg

Rekommendera december 2019

Antal listade: 9 415

Rekommendera
Skulle du rekommendera denna
mottagning till andra?

9%
91%

Touchpoint

Capio Kungsbacka Närakut
Kungsbacka Närakut

Rekommendera december 2019

Antal listade: -

Rekommendera

Ja
Nej

Svarsfrekvens 5,1 %

Caroline Kaschner

Peter Sjöstedt

VERKSAMHETSCHEF

t.f MAL

Skulle du rekommendera denna
mottagning till andra?

Ja

97%

3%

Nej

Svarsfrekvens 4,0 %

SaraGustafsson

Ulrika Rödbo

VERKSAMHETSCHEF

MAL

Kommentar resultat

Planerade åtgärder och förbättringar

Kommentar resultat

Planerade åtgärder och förbättringar

Vi har en låg svarsfrekvens. Den ligger på 5,1 %. 91 % av dessa
kan rekommendera vår mottagning.

För att öka svarsfrekvensen behöver vi påminna om användandet och bli
bättre på att återkoppla resultaten till personal.
För vår del skulle det underlätta betydligt om vi fick en automatisk återkoppling via TouchPoint, såsom vi får från Aurora.

Vi är glada över resultatet som stämmer väl överens med vår egen
upplevelse, att våra patienter är väldigt nöjda!

Vi tror att vi kan öka svarsfrekvensen genom att byta placering på vår Touch
Point.
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REGION VÄST

Touchpoint

Capio Läkarhus Almö
Almö

Rekommendera december 2019

Antal listade: 5 725

Rekommendera
Skulle du rekommendera denna
mottagning till andra?

16%

Ja
Nej

Svarsfrekvens 5,0 %

84%

Johanna Bidegård

Therese Holmberg

VERKSAMHETSCHEF

MAL

Kommentar resultat

Planerade åtgärder och förbättringar

-

-

Capio Läkarhus Almö har valt att inte lämna någon
kommentar gällande PREM-resultatet.

Capio Läkarhus Angered
Antal listade: 8 421

Rekommendera
Skulle du rekommendera denna
mottagning till andra?

Capio Läkarhus Angered genomför ingen
lokal patientenkät i dagsläget.

Louise Petterström James Weaver
VERKSAMHETSCHEF

Kommentar resultat

Planerade åtgärder och förbättringar

Enheten genomför ingen patientenkät i dagsläget.

Vi kommer under Q2 att installera en TouchPoint.

MAL

I dagsläget kollar på mätningen som är gjord via NPE och kommer arbeta
vidare med resultatet därifrån genom APT.

Capio Läkarhus Hjortmossen
Antal listade: 5 079

Rekommendera
Skulle du rekommendera denna
mottagning till andra?

Capio Läkarhus Hjortmossen genomför
ingen lokal patientenkät i dagsläget.

Lena Franzén

Eva Vendsalu Kilman

VERKSAMHETSCHEF

MAL

Kommentar resultat

Planerade åtgärder och förbättringar

-

-

Capio Läkarhus Hjortmossen har valt att inte lämna någon
kommentar gällande PREM-resultatet.
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Touchpoint

Touchpoint

REGION VÄST

REGION VÄST

Capio Läkarhus Kvillebäcken

Capio Läkarhus Selma

Antal listade: 17 587

Antal listade: 4 196

Kvillebäcken

Rekommendera december 2019

20%

Rekommendera
Skulle du rekommendera denna
mottagning till andra?

Rekommendera

Ja
Nej

Svarsfrekvens 1,0 %

80%

Susanne Nygren

Johan Oledal

VERKSAMHETSCHEF

MAL

Skulle du rekommendera denna
mottagning till andra?

Capio Läkarhus Selma genomför ingen
lokal patientenkät i dagsläget.

Amer Ahmic
VERKSAMHETSCHEF & MAL

Kommentar resultat

Planerade åtgärder och förbättringar

Kommentar resultat

Planerade åtgärder och förbättringar

Vi har under 2019 haft svårt att klara av att svara i telefonen pga
vakanser men också sjukskrivningar bland ffa sköterskor. Vi
har även haft färre läkare i tjänst mot planerat vilket har gett en
minskad tillgänglighet. Vi upplever att dessa faktorer speglas i
resultatet.

Vi hade i slutet på 2019 börjat vända telefontillgängligheten och har nu ökat
på den i början på 2020 till 95 % under ett par veckor. Vi har nu också börjat
med vår egen chatt för att öka tillgängligheten och kunna ge våra patienter
bra bedömningar samt råd. Bemanningen börjar komma på plats och vi
ska fortsätta att utveckla vår verksamhetsplan, rutiner och förbättra våra
arbetssätt.

-

-

Capio Läkarhus Selma har valt att inte lämna någon kommentar gällande PREM-resultatet.

Capio Läkarhus Lysekil

Capio Läkarhus Stenungsund

Antal listade: 7 392

Antal listade: 14 898

Lysekil

Rekommendera december 2019

Rekommendera
Skulle du rekommendera denna
mottagning till andra?

Rekommendera

Ja

100%

0%

Nej

Svarsfrekvens 2,4 %

Skulle du rekommendera denna
mottagning till andra?

Susanne Törnblom Thomas Gavin
VERKSAMHETSCHEF

Capio Läkarhus Stenungsund genomför
ingen lokal patientenkät i dagsläget.

MAL

Viktor Persson

Jonathan Annerud

VERKSAMHETSCHEF

MAL

Kommentar resultat

Planerade åtgärder och förbättringar

Kommentar resultat

Planerade åtgärder och förbättringar

Väldigt få som har svarat, men de som har svarat har varit nöjda
med oss.

Jag behöver arbeta mer med läkarna så vår rutin sätter sig och att de inser
hur viktiga dessa omdömen är. Med övrig personal fungerar rutinen bra.

-

-

Capio Läkarhus Stenungsund har valt att inte lämna någon
kommentar gällande PREM-resultatet.

Capio Läkarhus Lödöse

Touchpoint

Antal listade: 4 218

Rekommendera
Skulle du rekommendera denna
mottagning till andra?

Capio Läkarhus Lödöse genomför ingen
lokal patientenkät i dagsläget.

Capio Vårdcentral Amhult
Amhult

Rekommendera december 2019

Antal listade: 10 861

Rekommendera
Katarina Rolander

Thomas Gavin

VERKSAMHETSCHEF

MAL

Skulle du rekommendera denna
mottagning till andra?

18%

Ja
Nej

82%

Svarsfrekvens 3,1 %

Sandra Larsson

Jenny Eistrand

VERKSAMHETSCHEF

MAL

Kommentar resultat

Planerade åtgärder och förbättringar

Kommentar resultat

Planerade åtgärder och förbättringar

-

-

Det var en låg svarsfrekvens så vårt resultat kan vara svårtolkat.
Tycker att vi får vara nöjda med resultatet denna gång pga de
förändringar vi har gått igenom med sammanslagning av två
enheter på så kort tid.

Vårt mål är att alltid nå 100 % patientnöjdhet!
Att våra patienter lämnar vår mottagning med en såpass bra upplevelse att
hen kan varmt rekommendera vår mottagning vidare till andra.
Som patient skall man även känna att man har fått all den information man
behöver om sitt tillstånd.
Vi skall fortsätta jobba med vår tillgänglighet, att som patient få snabb hjälp
och service oavsett vilken väg in hen väljer att söka oss!

Capio Läkarhus Lödöse har valt att inte lämna någon
kommentar gällande PREM-resultatet.
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uchpoint

Touchpoint

Touchpoint

REGION VÄST

REGION VÄST

Capio Vårdcentral Axess
Axess

Rekommendera december 2019

Antal listade: 11 433

Rekommendera

14%

Skulle du rekommendera denna
mottagning till andra?
86%

Touchpoint

Capio Vårdcentral Hovås/Billdal
Hovås/Billdal

Rekommendera december 2019

Antal listade: 12 137

Rekommendera

Ja
Nej

Svarsfrekvens 6,3 %

Veronika Ottosson

Kristoffer Skoog

VERKSAMHETSCHEF

MAL

Skulle du rekommendera denna
mottagning till andra?

Ja

6%

94%

Nej

Svarsfrekvens 4,8 %

Anna Berglund Melin

Christian Treiman

VERKSAMHETSCHEF

MAL

Kommentar resultat

Planerade åtgärder och förbättringar

Kommentar resultat

Planerade åtgärder och förbättringar

Resultatet speglar det förändringsarbetet som pågår på
vårdcentralen. Vår ambition har varit att "tala samma språk" oss
kollegor emellan men också gentemot patienter. På vårdcentralen
arbetar vi i team och har patientens, men också medarbetarens,
fokus. I och med fast läkarbemanning har vi arbetat aktivt med att
minska förskrivningen av beroendeframkallande läkemedel och
antal sjukskrivningar, vilket skulle kunna lett till missnöje hos en
del patienter.

Fortsatt kvalitetsinriktat arbete generellt genom teamarbete, att följa de
medicinska rekommendationer och ansvarsfördelning som finns inom
Västra Götalandsregion. Vår ambition är att satsa på äldremottagning och
BVC. Vi arbetar sedan ett halvt år tillbaka med ambition till fast läkarkontakt.

Under december besökte cirka 2000 patienter vårdcentralen på
bokade besök eller drop-in tider.
Därutöver hat säkert en del kommit obokade till receptionen.
Enligt TouchPoint-mätningen som gjordes i december var det
cirka 40 stycken som svarade på frågorna, vilket är en väldigt liten
mängd av de som faktiskt varit på vårdcentralen. 94 % vill
rekommendera vårdcentralen till andra och vi känner oss nöjda
med detta resultat.

Gå djupare i resultatet och se var det aviker och försöka hitta svar på varför
de inte kände sig väl bemötta. I december hade vårdcentralen övergripande
patienter i åldersgrupperna 25-49 och 75+ mest kvinnor. Kommunikation?
36 av 40 kände sig väl bemötta. Tillgänglighet och bemötande är en stående
punkt i vårt förbättringsarbete här på vårdcentralen.

Capio Vårdcentral Grästorp
Grästorp

Rekommendera december 2019

Antal listade: 5 619

Rekommendera

Touchpoint

0%

Lundby Gbg

Rekommendera december 2019

Antal listade: 7 149

20%

Rekommendera

Ja

Skulle du rekommendera denna 100%
mottagning till andra?

Capio Vårdcentral Lundby

Nej

Svarsfrekvens 11,2 %

Tina Hogbäck

Karl-Gustaf Wennberg

VERKSAMHETSCHEF

MAL

Skulle du rekommendera denna
mottagning till andra?

Ja
Nej

Svarsfrekvens 1,4 %

80%

Kinna Helgesson

Tila Mehdiyar

VERKSAMHETSCHEF

MAL

Kommentar resultat

Planerade åtgärder och förbättringar

Kommentar resultat

Planerade åtgärder och förbättringar

Vi har under 2019 blivit fullbemannade på alla tjänster och alla
listade patienter har en tilldelad spec i allmänmedicin. Vi arbetar
i ett sammansvetsat team. Ett härligt gäng med stor respekt för
varandras kompetenser. Tryggheten i gruppen smittar av sig på
patienterna. Vi har dagliga teammöten sköterska och läkare för
att kunna ge snabb hjälp/återkoppling till patienten. Viktigt att ha
en god tillgänglighet utan att ge avkall på kvalitén.

-

Mätningen gjordes i en period då vi bara hade helt nyanställda
sjuksköterskor eller vikarier, vilket ger vissa effekter på patientnöjdheten. I februarimätningen var motsvarande siffra 93,3 %. Vi
har ett mål på 95 %, och har således en liten bit kvar.

Personalomsättningen var mycket hög under 2019, och vi är till stora
delar en ny arbetsgrupp nu. Vi pratar mycket om våra rutiner och tre olika
arbetsgrupper jobbar med förbättringsarbete inom kommunikation, rond/
arbetsflöde och tillgänglighet. Vi ser redan nu att detta har haft effekt på t ex
ovan fråga och telefontillgängligheten.

Capio Vårdcentral Gårda
Gårda

Rekommendera december 2019

Antal listade: 7 544

Rekommendera
Skulle du rekommendera denna
mottagning till andra?

Touchpoint

96%

Rekommendera december 2019

Antal listade: 10 670

Mölndal

Rekommendera

Ja

4%

Capio Vårdcentral Mölndal

Nej

Svarsfrekvens 9,9 %

Martin Jensen

Dimitris Kellis

VERKSAMHETSCHEF

MAL

Skulle du rekommendera denna 100%
mottagning till andra?

Ja

0%

Nej

Svarsfrekvens 0,2 %

Marita Åvall

Karolina Sandell

VERKSAMHETSCHEF

MAL

Kommentar resultat

Planerade åtgärder och förbättringar

Kommentar resultat

Planerade åtgärder och förbättringar

Fortsatt uppåt jämfört med föregående år och på rätt väg mot ett
riktigt bra resultat. Vi har idag en total tillgänglighet i telefon, och
skall så behålla. Siktet på en totalt tillgänglig vårdcentral oavsett
väg in, ligger idag mycket nära och kommer att nås. Vi fick under
året ett fantastiskt nytilsskott till "familjen" i form av en rehabenhet
som har betytt otroligt mycket både för oss och våra patienter.
Framtiden ser ljus ut.

Fortsatt arbete med att under former som ger mervärde åt både oss och
våra patienter, bli totalt tillgängliga även fysiskt för våra patienter. Öppen
mottagning är målet, och ligger inte allt för långt bort redan nu. Fortsatt
hård prioritering på att lösa telefonärendena direkt när dom når oss, då det
medför både en bättre patientnöjdhet och en mindre belastad/bra arbetsmiljö. Fortsatt efterföljsamhet till "en kontakt, sedan bär vi ansvaret". "Ring
imorgon för en akuttid/om två veckor när tider släpps" är bannlyst.

-

Våra patienter önskar en högre tillgänglighet till vårdcentralen och ibland
ett bättre bemötande. Vi har riktat in oss på tre fokusområden under året:
förbättrad arbetsmiljö för sjuksköterskor och receptionister, ökad team
samverkan kring patienterna och ökad telefontillgänglighet.
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Touchpoint

Touchpoint

REGION SYD

REGION VÄST

Capio Vårdcentral Orust

Touchpoint

Antal listade: 8 806

Rekommendera
Skulle du rekommendera denna
mottagning till andra?

Capio Vårdcentral Orust genomför ingen
lokal patientenkät i dagsläget.

Capio Citykliniken Broby
Broby

Rekommendera december 2019

Antal listade: 6 739

25%

Rekommendera
Johan Ellegård

Malin Mårin

VERKSAMHETSCHEF

MAL

Ja
Nej

Skulle du rekommendera denna
mottagning till andra?

Svarsfrekvens 0,6 %

75%

Maria Tischbierek

Jörgen Johansson

VERKSAMHETSCHEF

MAL

Kommentar resultat

Planerade åtgärder och förbättringar

Kommentar resultat

Planerade åtgärder och förbättringar

Inga kommentarer då vi i nuläget inte mäter med TouchPoint.

Kommer starta upp mätning från kvartal 2, 2020.

Låg svarsfrekvens. Utav de som svarat är det hög andel vill inte
rekommendera vårdcentralen till andra.

Vi behöver nå ut till våra patienter bättre och ta reda på vad som gör
att patienter inte rekommenderar oss. Vad saknar de och vad upplever
patienterna som mindre bra. Möjligt att vi behöver frågorna på fler språk då
vi har många patientbesök med tolk så vi når alla patienter.

Capio Vårdcentral Strömstad

Capio Citykliniken Bunkeflo

Antal listade: 4 560

Antal listade: 7 090

Strömstad

Rekommendera december 2019

Rekommendera
Skulle du rekommendera denna
mottagning till andra?

10%
90%

Rekommendera

Ja
Nej

Svarsfrekvens 11,6 %

Marlene Midtvedt

Per Midtvedt

VERKSAMHETSCHEF

MAL

Skulle du rekommendera denna
mottagning till andra?

Capio Citykliniken Bunkeflo genomför
ingen lokal patientenkät i dagsläget.

Kristina Haara
VERKSAMHETSCHEF & MAL

Kommentar resultat

Planerade åtgärder och förbättringar

Kommentar resultat

Planerade åtgärder och förbättringar

Vårt resultat december 2019 var att 10 % inte skulle
rekommendera oss. Det är för oss en ovanligt hög siffra. Genomsnitt under hela året var 6,3 %, det var augusti och december som
stack ut som två dåliga månader av någon anledning. Vi har vår
touch point framme hela tiden.

Vi arbetar hela tiden med tillgänglighet och bemötande och strävar alltid
mot förbättring, både i smått och stort.

Vi har inte genomfört någon patientenkät.

Bemötande, delaktighet och information visavi patienterna är något som
ingår som självklara aspekter i vår professionella hållning vid patient
konsultationerna. Vi strävar efter att fortsätta vårt arbeta med detta fokus,
för bästa möjliga patientnytta, ur medicinsk synvinkel. Synpunkter från
patienter delges hela personalgruppen och ger oss tillfälle att kontinuerligt
reflektera över och utvärdera vår verksamhet.

Capio Vårdcentral Sävedalen
Antal listade: 9 884

Rekommendera
Skulle du rekommendera denna
mottagning till andra?

Touchpoint

Sävedalen

Rekommendera december 2019

12%
88%

Capio Citykliniken Båstad
Båstad

Rekommendera december 2019

Antal listade: 6 832

19%

Rekommendera

Ja
Nej

Svarsfrekvens 2,7 %

Anna Rindeskär
VERKSAMHETSCHEF

Martin Sandberg
Wideqvist
MAL

Skulle du rekommendera denna
mottagning till andra?

Ja
Nej

81%

Svarsfrekvens 13,2 %

Ulrica Berggren

Francisco Taltavull

VERKSAMHETSCHEF

MAL

Kommentar resultat

Planerade åtgärder och förbättringar

Kommentar resultat

Planerade åtgärder och förbättringar

Vi har dessvärre alltid en väldigt låg svarsfrekvens på touchpoint
och därför är det svårt att dra några större slutsatser från
den. Under december hade vi endast 17 svarande av de 1085
registrerade besök vi hade på vårdcentralen. Av dessa 17 var
14 mycket nöjda, 2 var nöjda och en var missnöjd. Varför denna
enda person var missnöjd, får vi heller ingen fingervisning om. På
rekommendera svarade 15 ja och 2 nej.

Touchpointen sitter strategiskt placerad vid utgången, så alla måste gå förbi
den när de går ut. Ändå är det otroligt få som svarar. Ett alternativ är ju att
informera patienterna mer om vår touchpoint, både med skriftlig och muntlig
information. Dock är det ofrånkomligt ett väldigt trubbigt analysverktyg, då
det inte går att få reda på vad de är missnöjda med. Jag hade önskat två
följdfrågor: Varför är du nöjd resp. inte nöjd med ditt besök? Vad hade vi
kunnat göra bättre? Det hade gett mycket mer att arbeta med.

Svarfrekvens 13,2 % är en låg svarsfrekvens för att kunna dra
relevanta slutsatser utifrån detta. Dock var majoriteten, 81 % av
dessa 13,2 nöjda.

Ny rutin till receptionspersonal att aktivt påminna om att patienterna ska
lämna sitt omdöme på Tochpointen.
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REGION SYD

REGION SYD

Capio Citykliniken Helsingborg Mariastaden

Touchpoint Antal
Rekommendera december 2019
listade: 7 345

Touchpoint

Touchpoint

Rekommendera
Skulle du rekommendera denna
mottagning till andra?

Touchpoint

Hbg Mariastaden

14%
86%

Capio Citykliniken Klippan
Klippan

Rekommendera december 2019

Antal listade: 7 168

Rekommendera

Ja
Nej

Svarsfrekvens 3,9 %

Christel Nilsson

David Götestrand

VERKSAMHETSCHEF

MAL

Skulle du rekommendera denna
mottagning till andra?

Ja

98%

2%

Nej

Svarsfrekvens 8,2 %

Sara Nilsson

Lennart Sjöberg

VERKSAMHETSCHEF

MAL

Kommentar resultat

Planerade åtgärder och förbättringar

Kommentar resultat

Planerade åtgärder och förbättringar

Mariastaden har en låg svarsfrekvens och det är svårt att
analysera resultatet på ett nyanserat sätt. 300 patienter har svarat,
258 har svarat positivt och 42 negativt.
För att få ett mer rättvist resultat så behöver vi ha ett större
svarsunderlag.

Alla patienter ska få information när de anmäler sig i receptionen att det är
värdefullt om de kan ta sig tid att svara på TP.
När patienten har varit på sitt besök hos oss så får respektive yrkeskategori
påminna patienten igen.
Flytta TP till ett mer tillgänglig ställe så det blir lätt för patienterna att svara.

Vi är nöjda med resultatet och genom ett förnyat arbetssätt har
patienterna möjlighet till kontakt med vårdgivare på olika sätt,
bland annat genom rondning och vår digitala tjänst + öppna
telefontider till läkare varje arbetsdag. Patienter får en ökad
tillgänglighet och en ökad kontinuitet till läkare. Detta skapar
en trygghet för patienten. Trygghet, tillgänglighet och vänligt
bemötande är något som gör att patienterna väljer just Capio.

Ständigt förbättra och men framförallt bibehålla vårt bemötande genom
stående punkter på APT. Plan finns för att starta upp ett Patientråd under
hösten 2020.
Fortsatt god bemanning och smart resursanvändning.
Ytterligare ökad tillgänglighet men till rätt kompetensnivå.

Capio Citykliniken Helsingborg Olympia

Capio Citykliniken Kristianstad

Antal listade: 11 013

Antal listade: 10 596

Hbg Olympia

Rekommendera december 2019

Rekommendera
Skulle du rekommendera denna
mottagning till andra?

Rekommendera

Ja

95%

5%

Nej

Svarsfrekvens 8,9 %

Rasmus Smith

Malin Eckerwall

VERKSAMHETSCHEF

MAL

Capio Citykliniken Kristianstad genomför
ingen lokal patientenkät i dagsläget.

Skulle du rekommendera denna
mottagning till andra?

Anna Färm

Jörgen Johansson

VERKSAMHETSCHEF

MAL

Kommentar resultat

Planerade åtgärder och förbättringar

Kommentar resultat

Planerade åtgärder och förbättringar

Vi arbetar med patienten i centrum och erbjuder hög tillgänglighet och kontinuitet. Vårt mål är att alla våra patienter ska
rekommendera vår mottagning till andra.

Vi kommer under 2020 att fokusera mer på hur våra patienter tycker vi kan
förbättra vår mottagning. Planen är att få mer direkt patientfeedback genom
frågeformulär i väntrummet samt på sikt att starta upp ett patientråd.

-

-

Capio Citykliniken Kristianstad har valt att inte lämna någon
kommentar gällande PREM-resultatet.

Capio Citykliniken Helsingborg Söder
Rekommendera december 2019

Antal listade: 13 108

Hbg Söder

Rekommendera
Skulle du rekommendera denna 100%
mottagning till andra?

Touchpoint

Landskrona

Rekommendera december 2019

Antal listade: 11 256

Rekommendera

Ja

0%

Capio Citykliniken Landskrona

Nej

Svarsfrekvens 0,1 %

Camilla Lorentzon

Linda Sundelöf

VERKSAMHETSCHEF

MAL

Skulle du rekommendera denna
mottagning till andra?

12%
88%

Ja
Nej

Svarsfrekvens 2,3 %

Jeanette Klemenson Anders Olin
VERKSAMHETSCHEF

MAL

Kommentar resultat

Planerade åtgärder och förbättringar

Kommentar resultat

Planerade åtgärder och förbättringar

För oss har det varit en utmaning att få våra patienter att svara på
TP.

Vi har gjort en omstrukturering som vi tror kommer medföra högre svarsfrekvens.
Vi har utsett en person som är ansvarig för TP vilket vi tror kommer ge bättre
resultat.

En positiv trend att patientnöjdheten har ökat under 2019. Vi
kommer att fortsätta jobba med tillgänglighet och bemötande
under -20.

Vi fortsätter arbeta för att upprätthålla en hög tillgänglighet via telefon,
chat och besök på plats. Grunden är ett multiprofessionellt samarbete
där patienten ska bokas till rätt kompetens, på rätt vårdnivå och vid rätt
tidpunkt. Vi tror på professionsstyrd verksamhet baserad på vårdbehov
förstärker förtroendet för vården och ökar därmed patientnöjdheten på lång
sikt. Vårt innovationsteam på kliniken kommer även att jobba med olika
frågor under -20 för att vi tillsammans ska nå våra mål.

Vi har däremot fått mycket bättre resultat på den Nationella
Patientenkäten jämfört med tidigare år. Där ligger vi över snittet i
Skåne på samtliga parametrar.
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REGION SYD

REGION SYD

Touchpoint

Capio Citykliniken Limhamn
Limhamn

Rekommendera december 2019

Antal listade: 15 799

Rekommendera
Skulle du rekommendera denna
mottagning till andra?

Touchpoint

8%
92%

Touchpoint

Malmö Centrum

Rekommendera december 2019

Antal listade: 15 521

Rekommendera

Ja
Nej

Svarsfrekvens 4,8 %

Annelie Eriksson

Eeva Ogenvik

VERKSAMHETSCHEF

MAL

Skulle du rekommendera denna
mottagning till andra?

Ja

97%

3%

Nej

Svarsfrekvens 9,3 %

Petra Ander

Sofia Otterhag

VERKSAMHETSCHEF MAL

Kommentar resultat

Planerade åtgärder och förbättringar

Kommentar resultat

Planerade åtgärder och förbättringar

Vårt resultat är 4,8 % men kännns inte riktigt tillförlitligt.

Framöver planerar vi att göra touchpointen mer synlig. Även uppmuntra
patienter att använda denna. Svarsfrekvensen är över lag dålig inom
Capio och frågan är om man måste hitta andra lösningar för att samla in
information. Förslag gällande en digital lösning skickad till IT-avdelningen.

Våra patienter som har fyllt touchpointen är positiva till att gå
här. Tyvärr var svarsfrekvens endast 9 %. 97 % är nöjda med vår
vårdcentral.

Vi startar Flow under mars månad hoppas då på bättre tillgänglighet. Vi
fortsätter arbeta med IBH, lättakut och rondning.

Capio Citykliniken Lund Clemenstorget Specialist
Gårda

Rekommendera december 2019

Antal listade: -

Rekommendera
Skulle du rekommendera denna
mottagning till andra?

Capio Citykliniken Malmö Singelgatan

Touchpoint Antal
Rekommendera
listade: 7december
631 2019

96%

Malmö Singelgatan

Rekommendera

Ja

4%

Nej

Svarsfrekvens 6,2 %

Lotta Pettersson

Martin Kriz

VERKSAMHETSCHEF

MAL

Skulle du rekommendera denna
mottagning till andra?

Ja

100%

Nej

0%

Svarsfrekvens 6,5 %

Sarah Blennerup

Josef Dobos

VERKSAMHETSCHEF

MAL

Kommentar resultat

Planerade åtgärder och förbättringar

Kommentar resultat

Planerade åtgärder och förbättringar

-

-

Svarsfrekvensen för perioden låg på 6,5 %, totalt 46 patienter
besvarade frågorna.
Alla som svarade skulle rekommendera mottagningen till andra.
Under perioden var det endast 5 patienter som angav att de inte
blivit vänligt bemötta.
Samtliga svarande kände att de var delaktiga i sin vård eller att det
inte var relevant för besöket.
Samtliga svarade även att de fick tillräckligt med information eller
att de inte behövde någon information.

Resultatet för december månad är väldigt positivt. Vi vill dock öka svarsfrekvensen genom att receptionisten uppmanar alla patienter att besvara
frågorna när de är klara med besöket.
Återkoppling till personalen ska ske veckovis för att kunna identifiera
eventuellt missnöje och vad det beror på, i ett tidigt skede, så att åtgärder
kan sättas in omgående.
Att ha ett gott bemötande, ge tillräckligt med information samt arbeta för
patientens delaktighet i sin vård ska vara en självklarhet i vardagen för all
personal.

Capio Citykliniken Lund Clemenstorget Specialist har valt
att inte lämna någon kommentar gällande PREM-resultatet.

Touchpoint

Capio Citykliniken Malmö Centrum

Capio Citykliniken Lund Clemenstorget
Clemenstorget

Rekommendera december 2019

Antal listade: 21 926

Rekommendera
Skulle du rekommendera denna
mottagning till andra?

15%

Touchpoint

Rekommendera
december
2019
Antal
listade:
?

Malmö Stortorget

Rekommendera

Ja
Nej

85%

Capio Citykliniken Malmö Stortorget

Svarsfrekvens 4,1 %

Malin Friberg

Ingrid Stener

VERKSAMHETSCHEF

MAL

Skulle du rekommendera denna 100%
mottagning till andra?

Ja

0%

Nej

Svarsfrekvens 13,9 %

Christel Westin

Oliver Szekely

VERKSAMHETSCHEF

MAL

Kommentar resultat

Planerade åtgärder och förbättringar

Kommentar resultat

Planerade åtgärder och förbättringar

Vår svarsfrekvens ligger på drygt 4 %. Vi kommer (efter infektionssäsongen) att försöka hitta ett naturligare ställe för apparaten i
samband med renovering. Själva resultat ligger i linje med tidigare,
men ger utrymme för förbättringar.
Resultatet avspeglar bara de som väljer att svara när de är på
fysiskt besök.

* Genom att lista patienter på namngiven läkare ökas möjligheter till
kontinuitet och därmed kvalitet.
* Öppna nya kontaktkanaler för de av våra patienter som kan nyttja det
* Ovanstående kommer att minska belastning på befintliga kanaler och
därmed tillgänglighet för de av våra pat som inte kan eller vill använda nyare
kontaktvägar
* Renovering ger bättre förutsättningar och ett bättre intryck

Bra bemötande, både mot våra kunder och mot varandra är något
som vi tycker är väldigt viktigt. Detta skapar en positiv atmosfär på
mottagningen.
Genom att vara lyhörda, tydliga och lösningsfokuserade försöker
vi hjälpa alla kunder vi kan, bla med hög tillgänglighet och flexibla
tidböcker. Snabbt flöde genom hela besöksärendet och återkoppling är också något som vi prioriterar och vet att kunderna
uppskattar.

Arbeta för att behålla vårt resultat i kommande mätningar och försöka öka
svarsfrekvensen:
• Bemötande som en stående punkt på APT
• Aktiv receptionist och vårdgivare i samband med varje mätning
• Ta fram tydliga/enkla informationsplanscher för att påminna kund att svara
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REGION SYD

REGION SYD

Capio Citykliniken Malmö Västra Hamnen

Touchpoint Antal
Rekommendera december 2019
listade: 11 427

Touchpoint

Touchpoint

Rekommendera
Skulle du rekommendera denna
mottagning till andra?

Touchpoint

Malmö V Hamnen

9%
91%

Capio Göingekliniken
Göingekliniken

Rekommendera december 2019

Antal listade: 7 446

Rekommendera

Ja
Nej

Svarsfrekvens 1,7 %

Marit Bengtson

Ragnhild Tunehag

VERKSAMHETSCHEF

MAL

Skulle du rekommendera denna
mottagning till andra?

Ja

97%

3%

Nej

Svarsfrekvens 3,9 %

Annelie Nilsson

Tommy Kjellström

VERKSAMHETSCHEF

MAL

Kommentar resultat

Planerade åtgärder och förbättringar

Kommentar resultat

Planerade åtgärder och förbättringar

Vi har inte haft vår touchpoint på plats på vårdcentralen utan den
har stått på BVC vilket gjort att det inte är tillförlitliga siffror.

Under 2020 kommer touchpointen förflyttas till vårdcentralen igen förutom
de månader som den används för BVC.
Under de månader som touchpointen finns på plats på vårdcentralen
kommer alla hjälpas åt att rekommendera patienterna att svara på frågorna.

Vi har 3 % upp till full pott och det ska vi göra allt vi kan för att nå,
vi behöver också få upp svarsfrekvensen rejält.
Vi sätter stort värde att på detta sätt få en snabbt kvitto på våra
patienters åsikter och därför måste vi säkerställa att de faktiskt ger
sig tid att ge oss svaren.
Jag har också säkerställt att tekniken fungerar som den ska, den
har kivats med oss och vi har behövt starta om och även ta hjälp
av supporten.

Återigen påtalat för all personal vikten av att vi ber våra patienter använda
vår Touchpoint.
Vi har också bestämt att den ska byta plats igen och vi kommer att flytta den
med jämna mellanrum, allt för att hitta bästa platsen för hög svarsfrekvens
Ska vi ha en liten morot till dem som svarar? Funderar över ngn form av
belöning.

Capio Citykliniken Ronneby
Ronneby

Rekommendera december 2019

Antal listade: 6 762

Rekommendera
Skulle du rekommendera denna
mottagning till andra?

Ja

95%

5%

Nej

Svarsfrekvens 3,9 %

Pernilla Johansson Jörgen Johansson
VERKSAMHETSCHEF

MAL

Kommentar resultat

Planerade åtgärder och förbättringar

Kliniken har under senaste halvåret 2019 arbetat mycket
med bemötandet och en väg in för patienten. Engagemanget
ses särskilt hos receptionist, ssk/dsk/usk samt sekreterare.
Tillgängligheten har ökat under 2019, vi har 100 % i telefon sedan
v 27 2019. Har en fungerande drop-in och ingen patient nekas.
Sedan oktober 2019 har vi anställt en psykolog som säkert
har hjälpt till i resultatet. Psykisk ohälsa är en stor del av
vårdcentralens arbete.
Prem-resultatet 95 % (svarsfrekvens 3,9 %).

Flow
QPI-ronder
IBH
Webbtidbokning (av/ombokning)
Erbjuda hälsokontroller för 40 och 70 åringar
Äldremottagning samt hypertonimottagning är igång. Ska trimmas.

Capio Citykliniken Ängelholm
Ängelholm

Rekommendera december 2019

Antal listade: 7 687

Rekommendera
Skulle du rekommendera denna
mottagning till andra?

Ja

98%

2%

Nej

Svarsfrekvens 15,7 %

Annica Johansson

Elisabeth Pålsson

VERKSAMHETSCHEF

MAL

Kommentar resultat

Planerade åtgärder och förbättringar

Bra svarsfrekvens och bra resultat.
Glada och tacksamma över att ha så nöjda patienter!
Touchpointen bättre än NPE, då alla som besökt mottagningen får
svara.
(I NPE svarar endast de som varit på läkarbesök) Ger en bättre
bild av hur helheten fungerar.

Viktigt att patienterna känner sig sedda, både när de kommer men även när
de skall lämna mottagningen. Man får aktivt uppmuntra dem att svara, så de
inte bara glider iväg.
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Touchpoint

Touchpoint

Touchpoint

REGION SYD

REGION SYD

Capio Novakliniken Borrby

Touchpoint

Borrby

Rekommendera december 2019

Antal listade: 4 150

Rekommendera
0%

Rydsgård

Rekommendera december 2019

Antal listade: 5 435

Rekommendera

Ja

Skulle du rekommendera denna 100%
mottagning till andra?

Capio Novakliniken Rydsgård

Nej

Svarsfrekvens 11,0 %

Åsa Plath

Richard Fahlström

VERKSAMHETSCHEF

MAL

Skulle du rekommendera denna
mottagning till andra?

Ja

4%

96%

Nej

Svarsfrekvens 12,4 %

Cecilia Nilsson

Richard Fahlström

VERKSAMHETSCHEF

MAL

Kommentar resultat

Planerade åtgärder och förbättringar

Kommentar resultat

Planerade åtgärder och förbättringar

I decembers mätning var det 48 st unika patienter som deltog,
vilket är ett lågt svarsfrekvens mot antalet patienter som sökte
vård hos oss.
Av dessa 48 patienter så var det 1 patient som var missnöjd med
bemötandet och upplevde sig inte delaktig. Alla 48 st upplevde att
de fick tillräckligt med information.

Själva Touchpointen står bra strategiskt till, där patienter kan vara anonyma.
Kanske behövs det en bättre skylt som kan locka patienter att ta sin tid
att medverka. Personalen behöver bli mer aktiva att rekommendera och
uppmuntrar patienter att svara på frågorna i Touchpointen.
Gott bemötande, god service och bra tillgänglighet är viktiga hos oss.

Andel besvarade har i % minskat sen förra mätningen; 17,7 %
svar mot idag 12,4 %. Vi har däremot genomfört en mindre enkät
med öppna frågor om hur man som patient trivs hos oss, vad man
saknar. Resultatet visade att alla saknade fast anställd läkare, men
att man trivdes utmärkt med övrig personal.

Vi fortsätter att arbeta med en god tillgänglighet och ett gott bemötande
både till patienter och mellan varandra som arbetskamrater. Tillsammans
med andra verksamhetschefer i regionen startas en rekryteringsgrupp, då
flera av oss saknar anställda läkare.

Capio Novakliniken Gärsnäs
Gärsnäs

Rekommendera december 2019

Antal listade: 3 762

Rekommendera
Skulle du rekommendera denna
mottagning till andra?

8%
92%

Touchpoint

Capio Novakliniken Sjöbo
Sjöbo

Rekommendera december 2019

Antal listade: 4 023

Rekommendera

Ja
Nej

Svarsfrekvens 13,9 %

Catharina Bergman

Peter Berg

VERKSAMHETSCHEF

MAL

Skulle du rekommendera denna
mottagning till andra?

Ja

98%

2%

Nej

Svarsfrekvens 16,5 %

Marie Strömblad

Lidija Jörgensen

VERKSAMHETSCHEF

MAL

Kommentar resultat

Planerade åtgärder och förbättringar

Kommentar resultat

Planerade åtgärder och förbättringar

Det är få svarande varje månad och därför svårt att göra en rättvis
utvärdering på resultatet.
Mottagningens utformning och toutchpointens placering kan
påverka att patienter "missar" den.
Här får man också fundera på vem som tar sig tid att svara.
Endast 42 patienter svarade på frågorna under december. De
allra flesta anser att de blivit bra bemötta och de flesta skulle
rekommendera mottagningen. 6 av 40 upplevde inte att de fick
tillräcklig information.

Hösten 2019 fick vi vår första bemötande ambassadör. Under 2020 är
planen att starta upp ett Österlennätverk för våra receptionister. Gruppen
ska tillsammans jobba fram allmänna uppförande riktlinjer. Mål är att all
personal ska gå/fylla på webbaserad bemötandeutbildning.
Under året ska vi titta på bl.a touchpointens placering, skyltning och vi får
jobba på att sälja in och aktivt uppmuntra patienter att ta sig tid att svara på
frågorna.
Målet är att få en representativ grupp som svarar och nöjda patienter.

-

-

Capio Novakliniken Marinan Ystad
Rekommendera december 2019

Antal listade: 11 073

Rekommendera
Skulle du rekommendera denna
93%
mottagning till andra?

Marinan Ystad

7%

Capio Novakliniken Sjöbo har valt att inte lämna någon
kommentar gällande PREM-resultatet.

Touchpoint

Capio Novakliniken Sjöstaden Ystad
Rekommendera december 2019

Antal listade: 4 287

Sjöstaden Ystad

Rekommendera

Ja
Nej

Svarsfrekvens 8,4 %

Susanne Persson

Ali Dalfi

VERKSAMHETSCHEF

MAL

Skulle du rekommendera denna 100%
mottagning till andra?

Ja

0%

Nej

Svarsfrekvens 2,9 %

Christina Nilsson

Rickard Fahlström

VERKSAMHETSCHEF

MAL

Kommentar resultat

Planerade åtgärder och förbättringar

Kommentar resultat

Planerade åtgärder och förbättringar

Låg svarsfrekvens. I september 2019 påbörjades en omställning
av verksamheten. Vi började med att säkerställa att vi arbetar
med medicinsk kvalitet och en god arbetsmiljö. Vi har skapat
struktur för patientflödet, genom att förändra arbetet kring tidigare
rutiner gällande bla lättakut, sambedömning/rondning, kroniska
patienter, upplägg kring administrativa uppgifter, tillgänglighet
i telefon. Vi är "papperslösa" på all inkommande post, dvs allt
signeras via PMO signeringskorg.

Pga flertalet vakanta tjänster kan vi inte utvecklas i den takt vi önskar. Vi
tänker RAK, rätt använd kompetens. Aktivt arbete med diagnossättning,
vi har startat QPI-rond med diabetes teamet, övriga QPI får avvakta
pga flera vakanta tjänster för läkare + ssk. Vi kommer utgå från den nya
patientanalysen för vårt forsatta arbete. Finns mycket kvar att göra men vi
behöver tillsätta våra vakanta tjänster för att möjliggöra en högre nivå av vårt
kvalitetsarbete.

Bra resultat, men låg svarsfrekvens (2,9 %) vilket gör resultatet
svårbedömt.

Kontinuerlig information till personal ang svarsfrekvens.
Att aktivt i reception, då patienten kommer till vår mottagning, informera
om att vi gärna tar emot reflektioner som kan vara till hjälp i vårt fortsatta
förbättringsarbete, samt visa Touch point.
Påminna patient i samband med att man säger ”hej då ” om att vi gärna tar
emot reflektioner på besöket.
Perioder då vi mäter på BVC är det BVC-sköterska som informerar.
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REGION SYD

REGION SYD

Touchpoint

Capio Novakliniken Tomelilla
Tomelilla

Rekommendera december 2019

Antal listade: 4 815

Rekommendera
Skulle du rekommendera denna
mottagning till andra?

Touchpoint

Capio Vårdcentral Hovshaga
Växjö Hovshaga

Rekommendera december 2019

Antal listade: 10 979

25%

Rekommendera

Ja

13%
87%

Touchpoint

Nej

Svarsfrekvens 4,8 %

Elenor Nilsson

Richard Fahlström

VERKSAMHETSCHEF

MAL

Skulle du rekommendera denna
mottagning till andra?

Ja
Nej

Svarsfrekvens 2,2 %

75%

Damir Rizvanovic

Jörgen Johansson

VERKSAMHETSCHEF

MAL

Kommentar resultat

Planerade åtgärder och förbättringar

Kommentar resultat

Planerade åtgärder och förbättringar

Vi har av olika anledningar inga fasta läkare som ersatts av
skiftande hyrläkare i olika omfattning. Precis som resultatet i
patientenkäten tror vi det speglar det sig även här att patienterna
önskar fast vårdkontakt och god tillgänglighet.

Ökad tillgänglighet - rekrytering av läkare, införande av rond och lättakut.

Låg svarsfrekvens
Potential till förbättring när det gäller att rekomendera denna
mottagning till andra

- Receptionist uppmärksammar alla patienter att vi genomför TouchPoint-mätningen
- Erbjuder kontinuitet på VC genom att erbjuda fast läkarkontakt som i sin
tur leder till att flera rekommenderar vår VC till andra
- Ev. göra en djupare analys av svaren när det gäller anledningen att man
rekommenderar eller inte denna VC för att kunna vidta ytterligare åtgärder
och fortsätter med det som fungerar.

Capio Novakliniken Veberöd
Veberöd

Rekommendera december 2019

Antal listade: 5 341

Rekommendera
Skulle du rekommendera denna
mottagning till andra?

Capio Vårdcentral Simrishamn
Simrishamn

Rekommendera december 2019

Antal listade: 9 088

Rekommendera

Ja

8%
92%

Touchpoint

Nej

Svarsfrekvens 10,3 %

Marie Strömblad

Lidija Jörgensen

VERKSAMHETSCHEF

MAL

Skulle du rekommendera denna
mottagning till andra?

Ja

99%

1%

Nej

Svarsfrekvens 8,5 %

Lena Gustafsson

Evelina Mawloud

VERKSAMHETSCHEF

MAL

Kommentar resultat

Planerade åtgärder och förbättringar

Kommentar resultat

Planerade åtgärder och förbättringar

-

-

Låg svarsfrekvens, 8,5 %
Listade 9049 st.
99 % svarat ja, 1% svarat nej = ca 8 st.
Har i dag en utspridd verksamhet fördelat på 5 olika områden/2
våningsplan på sjukhuset Simrishamns lokaler.

Ny lokaler from 20-09-01 där vårdcentralen "hänger ihop" som en enhet.
Blir lättare att fånga upp fler patienter. Fler patienter passerar TouchPoint (i
stort sett alla som besöker vårdcentralen) på vägen ut.

Capio Novakliniken Veberöd har valt att inte lämna någon
kommentar gällande PREM-resultatet.

Capio Specialisthuset Eslöv
TouchpointAntalRekommendera
listade: -december 2019

Eslöv Specialisthuset

Rekommendera
Skulle du rekommendera denna
mottagning till andra?

Ja

98%

2%

Nej

Svarsfrekvens 3,0 %

Emma Almström

Peter Thesleff

VERKSAMHETSCHEF

MAL

Kommentar resultat

Planerade åtgärder och förbättringar

Fortsatt lysande resultat gällande TP-resultat om patienterna
rekommenderar denna mottagning till andra med 98 %. Dock
väldigt låg svarsfrekvens.

Information till mottagningarna och receptionen att bli mycket flitigare
om att be patienterna besvara enkäten på vår TP som står i receptionen.
Även extra informationsmaterial ska sättas upp angående enkäten med
informationen "Vi vill veta vad du tycker. Din åsikt är så viktig för oss. Delta i
vår patientenkät genom att besvara ett par frågor på vår TP".
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Bästa möjliga livskvalitet för varje patient

Capio Närsjukvård erbjuder primärvård inom allmänmedicin och specialistsjukvård på uppdrag av 13
regioner. Vi har mottagningar på drygt 100 platser från Ystad i söder till Umeå i norr. Utöver ett brett utbud
av tjänster inom primärvård erbjuder vårdcentralerna närliggande tjänster som exempelvis barnhälsovård
och mödravård, arbetsterapi och fysioterapi. Dessutom erbjuds specialistsjukvård inom bland annat
urologi, kardiologi, allmänkirurgi och ortopedi vid ett flertal av Capio Närsjukvårds enheter.
Capio Närsjukvård AB
Box 1064, 405 22 Göteborg
Besöksadress: Lilla Bommen 5
Telefon: 031 732 40 00
www.capio.se

