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Framtidens plastikkirurgi etableras på
Sophiahemmet Sjukhus
Med en bekräftad ackreditering meddelar Art Clinic att man i februari månad
öppnade en klinik på Sophiahemmet Sjukhus och blir därmed en del av
Sophiahemmets högkvalitativa vårdutbud.
I mer än 20 år har Art Clinic bedrivit vårdverksamhet i Göteborg, Jönköping
och Uppsala. Under våren har Art Clinic etablerat verksamhet i Stockholm och
därmed öppnat sin fjärde specialistklinik. Art Clinic utför specialistvård inom
ryggkirurgi, ortopedi, plastikkirurgi och injektionsbehandlingar. Art Clinic har
nu genomgått Sophiahemmets noggranna ackrediteringsprocess för att få
utföra plastikkirurgi och injektionsbehandlingar på det anrika sjukhuset, som
ligger beläget i centrala Stockholm.

Sophiahemmet är Sveriges äldsta privatsjukhus och grundades 1889 av
drottning Sophia med visionen att erbjuda en god vård för alla, i takt med
tiden. Till grund låg den sjuksköterskeutbildning som drottningen hade
startat fem år tidigare med Florence Nightingale som inspiratör, och som
fortfarande bedrivs på Sophiahemmet Högskola. Utbildning och forskning är
därmed naturligt integrerade i Sophiahemmets sjukhusverksamheter.
Sophiahemmets VD, Peter Seger:
“Art Clinic uppfyller alla våra högt ställda krav här på Sophiahemmet. Vi såg
också att Art Clinic kompletterar vårt utbud, med ett tydligt utvecklingsdrivet
center för plastikkirurgi.”
Art Clinic har under en längre period genomfört konsultationer på
Sophiahemmet men nu har verksamheten utökats med en egen klinik där
man utför plastikkirurgi och injektionsbehandlingar.
Ronnie Pettersson, VD och grundare av Art Clinic:
“Ackrediteringen är ett kvitto på att vår verksamhet håller hög kvalitet. Jag är
stolt över att vi har blivit ackrediterade och att Sophiahemmet Sjukhus är den
plats i Stockholm vi etablerar oss på. Det var vårt förstahandsval och därmed
kan vi erbjuda patienterna den bästa möjliga vården inom vårt
specialistområde.”

Art Clinic är en av Sveriges största privata vårdgivare inom plastikkirurgi,
ortopedi, ryggkirurgi och injektionsbehandlingar. Vi har varit verksamma i
snart 20 år och har den privata sektorn, försäkringsbolag och landsting som
kunder. Våra läkare och personal har specialistkompetens, passion för yrket
och engagemang för våra patienter. Detta ger dig som patient högkvalitativ
vård i en personlig och trivsam miljö.
Läs mer om oss och våra behandlingar på: www.artclinic.se. Välkommen!
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