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GHP förlänger managementkontrakt i Förenade Arabemiraten 

GHP förlänger sitt mycket framgångsrika samarbete med Ministry of Health (MoH) i Förenade 
Arabemiraten (UAE) genom att skriva på en förlängning av nuvarande managementkontrakt. 
Förlängningen innebär att GHP fortsätter att driva Rashid Center for Diabetes and Research  
i ytterligare minst två år. 
 
GHP:s diabetescenter i Ajman, Rashid Center for Diabetes and Research, startade 2010 och innehåller 
flera olika kliniker som alla syftar till att förbättra livet för diabetiker i Förenade Arabemiraten. Centret 
omfattar diabetesklinik, fetmaklinik, livsstilsklinik, fysioterapi, fotklinik, ögonklinik, dental klinik, kardiologi, 
neurologi samt ett lab. Under 2014 genomfördes nästan 30 000 patientbesök och över 225 000 
laboratoriska tester. 
 
Centret är nationellt referenscenter för Diabetes och Fetmabehandling och Center of Excellence inom 
hela GCC. Vidare bedrivs omfattande forskning inom ett antal områden och anställda vid kliniken har 
under de senaste åren publicerat ett stort antal forskningsrapporter. 
 
”Det är mycket tillfredsställande att GHP genom Rashid Center får fortsätta att jobba för att förbättra 
livskvaliteten for diabetespatienter i UAE genom att kombinera modern diabetesvård med forskning och 
utbildning av den lokala befolkningen”, säger Bengt Ternström, General Manager vid kliniken. 
 
Inom Förenade Arabemiraten uppskattas att cirka 20 procent av befolkningen lider av diabetes, 
huvudsakligen orsakad av fetma och övervikt. GHP ser potential för fortsatt affärsutveckling i regionen, 
inte minst inom diagnosområdet Diabetes. 
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För frågor hänvisas till:  
Daniel Öhman, VD, Tel: 0708-55 37 07 
Tobias Linebäck, CFO och Head of Investor Relations, Tel: 0708-55 37 19 
 
 
 
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.Flera kliniker med hög 
patientvolym inom samma diagnosområde leder till en högre effektivitet och kvalitet, vilket är fundamentet för  
klinikernas och GHP:s verksamhet – ”Kvalitet genom specialisering”. GHP-aktien handlas på Small Cap-listan  
vid NASDAQ OMX Stockholm under kortnamnet ”GHP”. 


