
 

Med cirka 390 apotek runt om i landet och en omsättning på cirka 12 miljarder kronor är Apotek Hjärtat 
Sveriges största privata apoteksaktör. Visionen är att ge varje kund bättre hälsa och välbefinnande genom ett 
personligt bemötande, ett brett sortiment och utökade tjänster. Apotek Hjärtat är en del av ICA Gruppen. För 
mer information se icagruppen.se och apotekhjartat.se 

 
 

Apotek Hjärtat öppnar Minutkliniker i Haninge och Högsbo 
 
Apotek Hjärtat fortsätter att satsa på enklare hälso- och sjukvårdstjänster och öppnar två nya 
Minutkliniker i Haninge och Högsbo. Med nyöppningarna går Minutkliniken från sex till åtta enheter. 
 
 
I dag, den 17 april, öppnar Minutkliniken i södra Stockholm vid ICA Maxi Haninge och tisdag 24 
april invigs Minutkliniken vid ICA Maxi Högsbo, Göteborg. Respektive närområde får nu ett brett 
utbud av hälso- och sjukvårdstjänster tillgängliga både dag- och kvällstid samt helger. 
 
Minutkliniken är en minivårdcentral som tillhandahåller diagnos och behandling samt viss 
förebyggande hälso- och sjukvård.  
 
– Genom Minutkliniken kan vi erbjuda lättillgängliga hälso- och sjukvårdstjänster, till exempel 
vaccinationer, kontroll av födelsemärken och behandling av infektioner såsom halsfluss och 
urinvägsinfektion utan tidsbokning och i direkt anslutning till våra apotek, säger Anders Nyberg, vd 
Apotek Hjärtat.  
 
Dessutom byggs Minutklinikerna vid ICA Maxi Häggvik utanför Stockholm och ICA Maxi vid 
Mölndalsvägen i Göteborg ut för att möta den stora kundefterfrågan.  
 
- Under vissa perioder, till exempel under TBE-säsongen, har kundtrycket varit väldigt högt. De 
större utrymmena med fler mottagningsrum innebär högre kapacitet och förbättrar våra 
förutsättningar att avlasta primärvården, säger Olof Fredricson, vd vid Minutkliniken.  
 
Sedan tidigare finns Minutkliniker i anslutning till sex Apotek Hjärtat i Stockholm – på Fältöversten, 
Odenplan, Mall of Scandinavia och ICA Maxi Häggvik – samt två i Göteborg, i Nordstan och på ICA 
Maxi vid Mölndalsvägen.  
 
 
Om Minutkliniken 
Minutkliniken är som en minivårdcentral. På plats kan kunder få hjälp med vanliga sjukdomar som 
halsfluss, bihåleinflammation och urinvägsinfektion. Andra tjänster som erbjuds är vaccinationer, 
kontroll av födelsemärken och hälsotester. Ett vårdbesök hos Minutklinikens sjuksköterska, med 
möjlighet till läkarkonsultation och förskrivning av recept, kostar 290 kronor och behöver inte 
tidsbokas. Läs mer på www.minutkliniken.se 
 
 
För mer information 
ICAs presstjänst, telefon: 010 422 52 52 
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