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Gunnar Ahlberg ny VD till GHP Kirurgkliniken och 

GHP Stockholm Gastro Center 

 
Gunnar Ahlberg, läkare och erfaren ledare inom svensk sjukvård tillträder i början av 2018 
som VD för GHP Kirurgkliniken Stockholm och GHP Stockholm Gastro Center, båda vid 
Sophiahemmet i Stockholm. 
 
Gunnar är kirurg och erfaren ledare inom sjukvården. Grundutbildad och disputerad vid Karolinska 
Institutet. Han har tidigare varit överläkare vid kirurgkliniken Karolinska Solna, chef för Aleris 
Sabbatsbergs kirurgi, VD för Sollentuna Specialistklinik och VD för Ryggkirurgiska Kliniken i Strängnäs. 
Han har ett djupt engagemang inom utbildning och forskning. Han var tidigare ordförande i Svenska 
Föreningen för Laparoskopisk Kirurgi och sitter i styrelsen för dess europeiska motsvarighet European 
Association of Endoscopic Surgery. 
 
”Jag ser fram mot att bli en del av GHP och inspireras av koncernens fokus på kvalitet genom 
specialisering. Tillsammans med personalen på Sophiahemmet kommer jag att bidra till fortsatt 
utveckling av verksamheterna och deras roll inom svensk sjukvård. Jag kommer även att vara kliniskt 
verksam som kirurg vilket ökar min förståelse för verksamhetens utmaningar och möjligheter” säger 
Gunnar Ahlberg. 
 
”Vi är mycket nöjda med rekryteringen av Gunnar, som på ett ovanligt sätt kombinerar en kvalitets-
inriktad värdegrund och ett lyhört ledarskap med ett affärsmässigt driv. Han är ett utmärkt tillskott inte 
bara till de två klinikerna vid Sophiahemmet utan även till GHP koncernen i ett bredare perspektiv” 
säger Max van Eijk, affärsområdeschef för GHP i Stockholm. 
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För frågor hänvisas till:  
Daniel Öhman, VD, Tel: 0708-55 37 07 
Max van Eijk, Affärsområdeschef Stockholm, Tel: 0723 59 57 98 
 
 
GHP är en internationellt verksam sjukvårdskoncern som driver specialistkliniker inom utvalda diagnosområden, 
genom en för sjukvården unik affärsmodell där ledande läkare blir partners och delägare. Varje klinik specialiserar 
sig på en enskild patientgrupp, vilket leder till en högre effektivitet och kvalitet. Detta är fundamentet för klinikernas 
och GHP:s verksamhet – ”Kvalitet genom specialisering”. GHP-aktien handlas på Small Cap-listan vid 
Nasdaq Stockholm under kortnamnet ”GHP”. 


