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Privatdriven specialistvård
Artikel Företagsinformation

Bransch/Produkter:
Läkare
Läkarmottagning
Har du behov av specialistvård men tycker att köerna hos landstinget är för långa?
Då kanske privatvården är något för dig. Vasaparkens Läkarmottagning är en
öppenvårdsmottagning med mycket erfarna specialistläkare.
Vid mottagningens öppnande arbetade tre läkare här; idag har antalet ökats till fjorton stycken.
Här finns kompetens inom områden där det råder brist på läkare, såsom endokrinolog och
neurolog. Även gynekologer, ortopeder, reumatologer och ögonläkare arbetar på mottagningen.
Verksamhetschefen Cilla Gabrielsson, som är legitimerad läkare och specialist i ortopedisk kirurgi,
har varit med sedan starten.
- Efter att ha arbetat cirka tio år i landstinget började jag längta efter att starta något eget,
förklarar hon.
Patienterna som söker sig till mottagningen kommer från hela Stockholm men även från andra
delar av landet. Varför lockas de just hit?
- Tack vare vår storlek har vi mer tid för varje patient och köerna är generellt kortare än hos
landstinget. Vi har en stor bredd och kontinuitet, och kan även genomföra mindre operationer
såsom ögonplastik och mindre gynekologiska ingrepp. Krävs större operationer utförs de av läkare
på de större sjukhusen men en läkare hos oss tar alltid hand om patienten både före och efter
operationen. Och man träffar alltid "sin" doktor, berättar Cilla.
Det kan finnas en föreställning om att det är dyrare att vända sig till privatvården men de flesta
läkarna på mottagningen är anslutna till landstinget och ett besök hos dessa kostar därför inte mer
än landstingsvården.
- Dessutom slipper man gå till en vårdcentral för att få en remiss till en specialistläkare, utan kan
här få komma till en specialist direkt, säger Cilla.
Hon vill att företagssjukvården ska utökas och ser gärna samarbeten med fler företag.
- Har ni ett intresse av att samarbeta med en väl etablerad och mycket kunnig läkarmottagning,
tveka inte att kontakta oss, hälsar hon.
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