Primärvård när den är som bäst
– lokalt förankrad och med centrala resurser

Expansion och vision
Lideta Hälsovård är ett snabbt expanderande vårdföretag som driver vårdcentraler i södra Sverige. Idag består
verksamheten av mottagningar från Trelleborg i söder till Tranås i norr. Huvudkontoret ligger i Helsingborg
och företaget har i dagsläget ett antal hundra medarbetare. Lideta Hälsovård har stora tillväxtambitioner och
expanderar, både i befintlig form och genom nyförvärv.

Lideta är mer än ett namn

Familjeägt och familjärt

VD Simon Larssons far, Yngve Larsson, var under
1960-talet läkare, professor och senare medicinskt
huvudansvarig för sjukhuset vid Haile Selassie University i
Addis Abeba, Etiopien.

Lideta Hälsovård startades av Simon Larsson,
praktiserande allmänläkare och VD. Hans vision var och
är att bedriva primärvård med minsta möjliga byråkrati.
Istället ska tid och kraft läggas på att vara i verksamheten
och att ha kapacitet att sätta patienten i centrum.

Lideta är en stadsdel i Addis Abeba och speglade för
Yngve Larsson de möjligheter som sjukvården kunde
skapa, även med små resurser. Det var ett faktum i
Etiopien för femtio år sedan – och är fortfarande en
ledstjärna för företaget Lideta.
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Platt organisation gynnar alla
Lideta Hälsovård har kortast möjliga väg mellan patient
och vård – och mellan vårdgivande personal och
administration. Den platta organisationen innebär i
Lidetas fall att var och en av vårdcentralerna har sin egen
verksamhetschef med lokal beslutskraft. Idag ingår både
större och mindre vårdcentraler i Lideta Hälsovård, alla
med sin egen profil och med sitt ursprungliga namn.

Våra mottagningar
1.
2.
3.
4.
5.
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9.

Familjeläkarna i Olofström
Hälsocentralen Näsum
Läkarhuset i Karlshamn
Läkarhuset Tranås
Kattens Läkargrupp (Trelleborg)
Ödåkra Läkargrupp (Helsingborg)
Valens Läkargrupp (Trelleborg)
Kungsmarkens Vårdcentral (Karlskrona)
Tvings Läkarmottagning

Organisation
Den ökade administrationen som följt med vårdvalsreformen ger tydliga fördelar åt mindre vårdbolag och
nackdelar åt enskilda mottagningar. Tidigare kunde enskilda läkare sköta både patienter och administration runt
en mottagning. Vår uppfattning är att det arbetet numera har blivit mycket tungrott.
Genom att slå ihop flera mottagningar skapas synergieffekter. Det ger oss centrala resurser, framförallt till att
stödja våra mottagningar med administrativt arbete. Vi tror också på en decentraliserad organisation; på våra
mottagningar ges de anställda stort utrymme att utforma arbetet efter eget huvud.

Resursen som avlastar
Ett problem i dagens primärvård är att läkare och övrig vårdpersonal tvingas handha många frågor och rutiner som inte har
med den faktiska hälsovården att göra. Den ökade administrationen som följt med vårdvalsreformen ger tydliga fördelar åt
mindre vårdföretag, som Lideta Hälsovård. Inom Lideta lyfter huvudkontoret den administrativa bördan från vårdcentralerna.
Därigenom frigörs vårdpersonalens resurser till det som är, och måste vara, det primära: patienten och vården.

Huvudkontor i Helsingborg

Egen apotekare

I Lideta Hälsovård är administrationen centraliserad
till huvudkontoret i Helsingborg. Här arbetar vi med
ekonomi, personalfrågor, IT och rekrytering. Här finns
alltid resurser och kunskap för att stötta och avlasta
verksamhetscheferna på de olika vårdcentralerna. Lideta
är inte ett riskkapitalbolag utan en koncern där varje
vårdcentral driver sin professionella verksamhet med hjälp
och stöd av ett centralt huvudkontor.

På huvudkontoret finns också en anställd apotekare, som
kompetent tillgång för samtliga vårdcentraler inom Lideta
Hälsovård. Apotekaren är behjälplig i läkemedelsfrågor,
ser över utskrivningar och patientsäkerhet samt ger
dessutom saklig och uppdaterad information om och från
läkemedelsmarknaden; det avlastar den enskilda läkaren
i det dagliga arbetet.

“Jag upplever det som en familjär stämning på
jobbet och det är lätt att påverka sin arbetssituation.”

“En god stämning och trevlig atmosfär gör att vi
lättare kan rekrytera kompetenta kollegor!”

Lideta Hälsovård står för kompetens
Lideta Hälsovård driver fullt utrustade vårdcentraler. Var och en av dem, oavsett storlek, har som målsättning
att erbjuda bästa möjliga tillgänglighet, kontinuitet och kvalitet på vård. På Lideta Hälsovårds vårdcentraler
arbetar bland annat allmänläkare, distriktssköterskor, undersköterskor, medicinska sekreterare, sjukgymnaster,
arbetsterapeut och psykologer/kuratorer.

Lideta står för kontinuitet
Gemensamt för all personal, både den medicinska och
den administrativa, är den höga kompetensen och den
uttalade teamkänslan. Det ger också en flexibilitet i
verksamheten; när man ser varandra som arbetskamrater
rycker man gärna in vid situationer där någon behöver
avlastas eller för att fylla en tillfällig lucka.

Det skapar i sin tur en god arbetsmiljö: ett rimligt antal
listade patienter per doktor, för att nämna ett exempel.
Långsiktighet är ännu ett ledord inom Lideta Hälsovård.
Därför arbetar endast fast anställ personal inom
koncernen; för patienterna innebär det kontinuitet i
vården, för de anställa ett nätverk av bestående kollegor.

Kontaktuppgifter
Lideta Hälsovård
Kanongatan 159
254 67 Helsingborg
Telefon: 042-453 04 90
Email: info@lideta.se

Scanna QR-koden för att komma till vår hemsida.
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Vi hjälper dig med revision, skatt och redovisning

Vi levererar utrustning till Era terapeuter
-Just nu har vi kampanj på stötvåg. En behandlingsmetod som
vinner tid och resultat. Nu anpassad för Fysioterapeuter!
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