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Sveriges Olympiska Kommitté och GHP inleder samarbete 

 
Sveriges Olympiska Kommitté (SOK) och GHP har inlett ett samarbete där idrottare i SOK:s 
program Topp och Talang får tillgång till medicinsk vård på GHP:s kliniker. 
 
Samarbetet innebär att SOK:s idrottare inom programmet Topp och Talang får tillgång till vård på 
GHP:s kliniker i Stockholm, Göteborg och Malmö. Det innebär också att SOK:s medicinska stab vid 
behov av rådgivning får tillgång till den specialistkompetens som finns i GHP:s kliniker. 
 
”Vi är mycket glada över att vi har fått detta förtroende att ta hand om aktiva i SOK:s Topp och 
Talangprogram. Dessa personer lever för att kunna prestera sitt yttersta och ställer därför mycket höga 
krav på kvalitet och tillgänglighet.”, säger Daniel Öhman, VD GHP. 
 
SOK:s målsättning är att Sverige ska vara en framgångsrik idrottsnation med medaljkapacitet i många 
idrotter. Det långsiktiga målet är att de svenska OS-trupperna ska ha kapacitet att ta 20 medaljer varav 
fem guld vid sommar-OS 2020 och vinter-OS 2022. 
 
”Med detta samarbete med GHP:s starka nätverk av kliniker säkrar vi högkvalitativ och tillgänglig vård 
för aktiva i Topp och Talang med sikte på OS”, säger Peter Reinebo, Verksamhetschef SOK. 
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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. 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”. 


