
 Pressrelease 

 

GHP Specialty Care AB (publ) | 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 

 

 

GHP förvärvar Urologcentrum 

Som ett led i att stärka och bredda GHP:s position i Stockholm har GHP förvärvat den 
välrenommerade kliniken Urologcentrum i Liljeholmen. Urologi är ett viktigt diagnosområde 
där fritt vårdval är under införande i Stockholm och patienterna ställer allt högre krav. 
 
Urologcentrum utreder och behandlar de flesta urologiska besvär och är en av de större urologiska 
mottagningarna i Stockholm med goda expansionsmöjligheter. Kliniken ligger lättillgängligt i 
Liljeholmstorgets Galleria. Kliniken startades 2003 av klinikchef Lennart Wagrell, urologspecialist,  
och VD Catarina Matz. Kliniken ligger i framkant gällande utvecklingen av behandling av godartad 
prostataförstoring och är ensamma i Sverige med en ny minimalinvasiv metod med mycket goda 
resultat. 
 
”Urologcentrum är ett mycket spännande tillskott som delar GHP:s fokus på kvalitet genom 
specialisering. Urologi är en underförsörjd specialitet med stor efterfrågan från både försäkringsbolag 
och det offentliga vilket gör att vi ser stora möjligheter att utveckla och växa verksamheten.”, säger 
GHP:s VD Daniel Öhman. 
 
”Jag ser fram emot att utveckla verksamheten tillsammans med GHP, det finns många spännande 
möjligheter för oss att växa gemensamt.”, säger Lennart Wagrell, klinikchef på Urologcentrum.  
 
Förvärvet av Urologcentrum förväntas ha en positiv men inte väsentlig påverkan på GHP:s resultat för 
2016. 
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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”. 


