Pressrelease

Skandia och GHP samarbetar för effektiv vård
Skandia och GHP har ingått ett exklusivt samarbete gällande vården av rygg-, axel- och
höftpatienter i Stockholm. Målet är att ytterligare förbättra vården för Skandias kunder med
privatvårdsförsäkring genom en mer sammanhållen vårdkedja.
”GHP kommer framöver att ta över ansvaret för att kunden får hjälp med aktuell skada av rätt specialist,
det vill säga vård på rätt nivå, och blir omhändertagen tills eventuell undersökning och behandling är
slutförd. För våra kunder innebär det att de får en bättre service och en större kontinuitet”, säger Jan
Karlsson, chef för Risk & Hälsa på Skandia.
I Sverige är GHP en av de största privata vårdgivarna inom specialistvården, och vården kommer att
följas upp genom både mätning av kundnöjdhet och medicinska indikatorer. Samarbetet gäller
försäkringstagare bosatta i Stockholms Län som har rygg-, axel- eller höftbesvär men ambitionen är att
kunna erbjuda detta på både fler orter och inom fler diagnoser.
”Fördelen med en sammanhållen vårdkedja är att kunden vet vart hon/han ska vända sig vid eventuella
frågor och hur processen går framåt. Det blir ett helhetstänk som blir till fördel för alla parter.”, säger
Daniel Öhman, VD GHP.
De kliniker som kommer att omfattas av samarbetet är GHP Stockholm Spine Center som är störst i
Sverige på behandling av ryggbesvär och GHP Ortho Center Stockholm som är en av Sveriges ledande
ortopediska kliniker.
Inom privatvårdsförsäkringar är Skandia en av de största leverantörerna i Sverige. Förutom att erbjuda
sjukvårdsförsäkringar erbjuder Skandia även förebyggande vård genom sin hälsoförsäkring.
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För frågor hänvisas till:
Jan Karlsson, Skandias chef för Risk & Hälsa, Tel: 08-788 17 75
Daniel Öhman, VD GHP, Tel: 0708-55 37 07

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”.

GHP | Södra Hamngatan 45 | SE-411 06 Göteborg | Org. nr. 556757-1103
Tel +46 (0)31 712 53 00 | Fax +46 (0)31 313 13 21 | www.ghp.se

