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Aleris förstärker inom ortopedi – förvärvar Arcademy
Vårdaktören Aleris fortsätter att satsa på högkvalitativ och tillgänglig
specialistsjukvård genom att sluta avtal med Arcademy om förvärv av bolaget.
Arcademy är ett kompetenscenter inom hand, armbåge, axel- och fotkirurgi med
snabb diagnos och moderna behandlingsmetoder.
Aleris är en av Skandinaviens ledande vårdgivare med två miljoner patientbesök om året
och bedriver specialistsjukvård på över 130 platser i Sverige, Norge och Danmark.
Genom förvärvet förstärker Aleris sin specialistsjukvård inom hand, armbåge, axel- och
fotkirurgi.
-

Genom förvärvet av Arcademy förstärker vi vårt erbjudande till försäkringsbolag
och patienter med privat sjukvårdsförsäkring inom hand, armbåge, axel- och
fotkirurgi. Vi förstärker vår operationskapacitet i Stockholm, vilket gör att vi ännu
bättre kan möta behovet av högkvalitativ specialistsjukvård. Ytterligare en styrka
är att vi får möjlighet att gemensamt utveckla svensk sjukvård genom att lära av
varandra och dela värdefull kunskap som vi tror att vi båda har och kan utveckla
gemensamt, till förmån för patienter och sjukvård, säger Jens Eriksson, VD
Aleris Sjukvård.

Genom Aleris får verksamheten bästa möjliga förutsättningar att utvecklas vidare
tillsammans med en vårdaktör som satsar på specialistsjukvård med hög tillgänglighet
och kvalitet för patientens bästa. Jouko Kivioja blir ny verksamhetschef för verksamheten
inom Aleris.
-

Aleris satsar på specialistsjukvård och vi kommer in i ett större sammanhang som
gör att vi kan satsa helhjärtat på det vi brinner för – att ge patienterna en snabb
diagnos och den bästa behandlingen. Tillsammans ska vi fortsätta att utveckla
specialistsjukvården genom nya metoder, säger Jouko Kivioja, överläkare och
ansvarig för artroskopisk fotkirurgi på Arcademy.

För ytterligare frågor, vänligen kontakta:
Aleris pressjour, tel: 0730-38 38 20 (ej sms), e-post: press@aleris.se
Jouko Kivioja, tel: 070-220 96 32, e-post: jouko.kivioja@arcademy.se
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Arcademy strävar efter att vara det självklara valet för dig med besvär i fot/fotled, hand,
armbåge eller axel. Verksamhetens cirka 20 medarbetare har en lång erfarenhet inom
sina specialistområden och strävar alltid efter att erbjuda en skräddarsydd behandling
och omhändertagande på bästa säkra sätt. Med vår kunskap och kompetens vill vi bidra
till att förbättra våra patienters livskvalitet.
Om Aleris
Aleris vision är att leda vägen till morgondagens hälsa och vård. Genom innovativa
lösningar skapar vi möjligheter till ett bättre och friskare liv samtidigt som vi bidrar till ökad
tillgänglighet och samhällsnytta. Aleris är en skandinavisk vårdgivare med två miljoner
patientbesök om året och bedriver specialistsjukvård på över 130 platser i Sverige, Norge
och Danmark.

