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Vid årsskiftet går Caremas 
sjukvårdsverksamhet över 
till Capio, om Konkur-
rensverket godkänner köpet. 
Det framgår av ett gemen-
samt pressmeddelande från 
Caremagruppens ägare Am-
bea och Capio. Men det kan 
också komma att krävas okej 
från landstingen.

Landstinget Kronoberg 
skriver på sin webbplats att 
ett ägarbyte inom Vårdval 
Kronoberg också kräver 
landstingets godkännande. I 
Kronoberg äger Carema 
vårdcentralen Hovshaga i 
Växjö. Landstinget ska nu tit-
ta på om Capio lever upp till 
kraven i vårdvalet, och blir 
det ett godkännande kommer 
landstinget att informera alla 
berörda listade invånare och 
erbjuda dem att göra ett nytt 
val. 

Carema Sjukvård har 1 400 
anställda och driver 235 
vårdcentraler, med 325 000 
listade besökare, samt ett an-
tal specialistverksamheter.

Efter övertagandet kom-
mer Carema att ägna sig en-
bart åt omsorg, medan Capio 
kommer att ha 70 vårdcen-
traler, med 650 000 listade 
patienter, i Sverige. Hela Ca-
pios svenska verksamhet får 
4 500 medarbetare. n

n aktuellt

Capio tar över Carema sjukvård

Carema kommer nu att ägna 
sig enbart åt omsorg.

Steriliseringskrav 
inför könsbyte 
avskaffas nästa år
Kravet på sterilisering och upp-
hävande av fortplantningsför-
måga inför ändring av könstill-
hörighet tas bort. Det föreslår 

Gotland och Västerbotten bäst  
i årets patientsäkerhetssatsning
Två landsting, Gotland och 
Västerbotten, uppfyller alla 
krav utom ett i 2012 års pa-
tientsäkerhetssatsning, som  
utgörs av en pott på 525 mil-
joner kronor.

Alla landsting får dock vara 
med och dela på pengarna ef-
tersom samtliga, enligt Soci-
alstyrelsens bedömning, le-
ver upp till de fyra grundkra-
ven: upprätta patientsäker-

hetsberättelse, införa och 
använda Nationell patient-
översikt, påbörja IT-stödet 
»Infektionsverktyget« samt 
arbeta med strukturerad 
journalgranskning.

Hur mycket pengar det en-
skilda landstinget får be-
stäms i sin tur av hur man 
klarar sex prestationsbasera-
de krav. 

Läs mer på Socialstyrel-
sens webbplats. n

regeringen i en promemoria.
Konkret handlar det om att 

personer ska kunna bevara sin 
möjlighet att bli biologisk för-
älder även efter könsbyte, något 
som den nuvarande lagen ute-
sluter.

Lagändringen föreslås träda i 
kraft den 1 juli 2013. n
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