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Lideta förvärvar Affärsområde Primärvård från Aleris
Lideta har ingått ett avtal om att förvärva Affärsområde Primärvård från Aleris. Förvärvet
omfattar totalt elva vårdcentraler i Stockholmsområdet och Uppsala samt tre enheter inom
primärvårdsrehab i Stockholmsområdet. Förvärvet innefattar 107 000 listade patienter,
motsvarande 275 heltidsmedarbetare och beräknas 2018 omsätta 325 miljoner kronor. Förvärvet
förutsätter godkännande från Konkurrensverket samt Stockholms Läns Landsting och Region
Uppsala.
De elva vårdcentralerna utgörs av Nyby, Barncentrum & Vårdcentral Uppsala, Stureplan,
Vallatorp, Näsby Park, Järva, Björkhagen, Tyresö, Täby Centrum, Järna och Nykvarn. De tre
enheterna inom primärvårdsrehab är samlokaliserade med tre av vårdcentralerna (Tyresö, Järna
och Nykvarn) och har ett vårdutbud som är integrerat med dessa.
Lideta är ett vårdbolag med verksamhet inom den primära vården, med mödra- och
barnhälsovård, primärvård och företagshälsovård i Stockholm och södra Sverige. Nordstjernan är
huvudägare med ambition att bygga en högkvalitativ aktör inom svensk hälso- och sjukvård. I
Lideta ingår vårdkoncernen Mama Mia, som är Skandinaviens enskilt största privata
mödravårdscentral med mottagningar i Stockholm och Skåne. Mama Mias verksamhet omfattar
även gynekologmottagning, mottagning för preventivmedelsrådgivning, ultraljudsmottagning
samt barn- och ungdomsmedicinsk mottagning.
Lideta finns sedan tidigare i Landstinget Blekinge, Region Jönköpings Län, Region Skåne och
Stockholms Läns Landsting. Med förvärvet blir Lideta den tredje största privata aktören inom
primärvård i Sverige med sammantaget 247 000 listade patienter och cirka 775 medarbetare.
Lidetas omsättning efter förvärvet beräknas vara drygt en miljard kronor.
”Lideta fortsätter att växa och genom förvärvet skapas en ännu bättre plattform för lokalt
förankrad, kvalitativ och effektiv vård. Vi välkomnar medarbetarna från Aleris att tillsammans
med oss fortsätta vidareutveckla primärvården till gagn för våra kunder och patienter”, säger Eva
Laurin, tf VD i Lideta.
”Lidetas strategiska fokus ligger inom den primära vården, där vi strävar efter att bli
kvalitetsledande. Förvärvet från Aleris passar väl in i våra ambitioner med verksamheten och ger
oss möjlighet att erbjuda ännu fler patienter lättillgänglig vård”, säger Ulf Mattsson,
styrelseordförande i Lideta.
”Aleris primärvård finns i attraktiva lägen, har en stabil utveckling när det gäller antalet listade
patienter och har en ökande patientnöjdhet. Vi ser mycket positivt på att Aleris primärvård får ett
nytt hem i ett långsiktigt, väletablerat och fokuserat bolag som Lideta, där verksamheten har alla
förutsättningar att vidareutvecklas”, säger Jan Hörnström, vice divisionschef Aleris
primärvård/rehab och diagnostik.
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