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GHP rekryterar ny VD till GHP Stockholm Spine Center 

 
Björn Zoëga, ryggkirurg och framstående ledare inom vården, tillträder som VD för  
GHP Stockholm Spine Center den 7 mars 2016. 
 
Björn (f. 1964) har mångårig erfarenhet av ledarskap inom vården. Björn tog sin läkarexamen på Island. 
Han gjorde sin specialistutbildning och arbetade som ryggkirurg och klinikchef vid Sahlgrenska 
Universitetssjukhuset. Han har bl.a. varit VD för Landspitali universitetssjukhus i Reykjavik och fick i 
denna roll utmärkelsen ”Årets VD” på Island. Björn har även ordförandeuppdrag i styrelsen för Islands 
sjukvårdsbeställare och i vetenskapliga rådet för det läkemedelsbolaget Alvotech. 
 
”Björn är en oerhört kompetent ledare. Han kommer att kunna ta GHP Stockholm Spine Center, som 
redan är en ryggklinik i världsklass, till nästa nivå ifråga om vårdkvalitet, effektivitet och forskning. Med 
sin kunskap, energi och ledarskapserfarenhet blir han en stor tillgång inte bara för denna klinik utan för 
hela GHP”, 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”. 
 
Informationen är sådan som GHP Specialty Care AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. 
Informationen lämnades för offentliggörande den 15 december 2015 klockan 09:00. 


