
 

Backa Läkarhus AB är ett läkarlett vårdföretag med rötterna på Hisingen i Göteborg. Vi bedriver vårdcentraler, 
rehabiliteringsmottagningar, företagshälsovård, närakut och psykologmottagning i Västra Götaland och Halland. Hos oss 
arbetar 300 medarbetare för att ge god vård och bra service till våra 80 000 listade patienter. Vårt arbetssätt, 
”Backamodellen”, bygger på ständig utveckling och förbättring och präglas av en drivkraft att vara med och utveckla 
primärvården.  
 

Pressmeddelande             Göteborg 2016-10-31 
Att: Nyhetschefen 
 
Backa Läkarhusgruppen fortsätter att växa  
– Lysekils Läkarhus öppnar filial i Brastad  
 
Nu öppnar Backa Läkarhusgruppen, som driver flera vårdcentraler, BVC och 
rehabmottagningar runt om i Göteborg, Halland och Bohuslän, en filial i Brastad. Det är Lysekils 
Läkarhus som från och med den 1 november även kommer att finnas på plats i Brastad och 
erbjuder distriktssköterskemottagning, provtagning, bokade läkarbesök och BVC.  
 
– Vi är mycket glada över att äntligen kunna 
öppna vår filial i Brastad och på så vis kunna 
erbjuda en större tillgänglighet och närhet till 
vård för invånarna i Brastad, säger Fredrik 
Gunmalm, vd Backa Läkarhusgruppen.  
 
Den nya vårdcentralen finns i Närhälsans gamla 
lokaler och kommer att ha sjuksköterska på plats 
varje vardag mellan 08.00-16.00. De har 
specialistkunskaper kring diabetes, astma/kol 
och hjärta/kärl. Möjlighet till drop-in för 
provtagning finns måndag och onsdag, klockan 
08.00-10.00. Utöver det finns läkare på plats två 
dagar i veckan för bokade besök. Det går inte att 
lista sig direkt på filialen i Brastad, utan man 
listar sig på Lysekils Läkarhus. 
 
– Alla är välkomna till vår invigning den 1 november från klockan 09.00. Då finns det möjlighet att 
ställa frågor, lista sig och äta en bit tårta med oss, säger Susanne Törnblom, verksamhetschef Lysekils 
Läkarhus och ansvarig för filialen.  
 
Backa Läkarhusgruppen är en läkarledd vårdgivare i Halland och Västra Götaland. Gruppen omfattar nu 
tolv vårdcentraler, tolv BVC-mottagningar, nio rehabmottagningar, sju psykologmottagningar, en 
närakut samt företagshälsovård i Västra Götaland och Halland.  
 
 
För ytterligare information, kontakta:   
Fredrik Gunmalm, vd Backa Läkarhusgruppen, tfn: 031-724 35 83, e-post: fredrik.gunmalm@blhg.se  
Susanne Törnblom, verksamhetschef Lysekils Läkarhus, tfn: 076-946 30 60,  
e-post: susanne.tornblom@blhg.se  
http://www.blhg.se   
http://www.blhg.se/vardcentraler 
 

 
Glad personal på filialen i Brastad. Från vänster: 
Susanne Törnblom, Barbro Wall, Ann-Louise Blad och 
Lars Glimmerfors. 


