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Vi gör svensk vård bättre
3UDNWLNHUWM¿QVW¿UYÀUGSHUVRQDOHQVHJQDERODJ9LƬQQVDYHWWHQGDVN¿OIÑU
DWWVNDSDIÑUXWV¿WWQLQJDUIÑURVVVRPDUEHWDULYÀUGHQDWWJÑUDHWWVÀEUDMREE
VRPPÑMOLJWIÑUYÀUDSDWLHQWHU9ÀUDFLUNDDNWLH¿JDUH¿UVÀY¿OYHUNVDPKHWV
DQVYDULJDVRPDQVW¿OOGDSÀPRWWDJQLQJDUUXQWRPLODQGHW

Praktikertjänstmodellen innebär bland annat
att man som blivande verksamhetsansvarig för
en mottagning inte själv behöver stå för någon
ƬQDQVLHULQJJHQRPH[HPSHOYLVEDQNOÀQ,VW¿OOHW
JÀU3UDNWLNHUWM¿QVWLQVRPƬQDQVL¿URFK¿JDUH'HQ
lokala verksamhetsansvariga blir i sin tur aktieägaUHL3UDNWLNHUWM¿QVW6RPGHO¿JDUHKDUGXG¿UPHG
tryggheten i att verka i ett stort företag, utan
DWWIÑUGHQVDNHQVVNXOOEHKÑYDJHXSSVM¿OYEHVW¿PPDQGHRFKƮH[LELOLWHWLQRPUDPDUQDIÑUGLQ
PRWWDJQLQJ'HWE¿VWDDYWYÀY¿UOGDUKHOWHQNHOW
KDUYDULWHWWÀUVRPLQJHWDQQDW0HQ
NDQVNHKDUGHWRFNVÀDFFHQWXHUDWVW\UNDQLGHQ
NRRSHUDWLYDPRGHOOHQRFKW\GOLJJMRUWYDUIÑUGHW
¿UEUDDWWYDUDHQGHODY3UDNWLNHUWM¿QVW1¿UNULVKDQWHULQJRFKIUÀJRUNULQJYHUNVDPKHWHQVÑYHUOHYQDGDNWXDOLVHUDWVKDUGHWFHQWUDODNRQWRUHW
RFKPRWWDJQLQJDUQDVJHPHQVDPPDNUDIWVDPOLQJ
YDULWQ\FNHOQWLOODWWYLO\FNDWVJÀVW¿UNWDXUNULVHQ
'HWLQWHQVLYDDUEHWHVRPEHGULYLWVSÀEÀGDGHVVD
IURQWHU¿UEHWHFNQDQGHIÑUKXU3UDNWLNHUWM¿QVW
VNDSDUIÑUXWV¿WWQLQJDUIÑUDWWJÑUDHWWVÀEUDMREE
VRPPÑMOLJWIÑUYÀUDSDWLHQWHUs¿YHQLNULVWLGHU
'HW¿UEHWU\JJDQGHDWWYÀUPRGHOOXWVWÀU¿YHQ
GHWXƪDVWHDYWHVWHURFKDWWYLQXNDQY¿QGDEOLFN
HQIUDPÀW0HGSDQGHPLQKDUYÀUGLJLWDODXWYHFN
OLQJSÀVN\QGDWVRFKYÀUQ\DDSS0LWW37-KDU
UHGDQO\FNDWVLQWHJUHUDVLJY¿OLYÀUWÑYHUJULSDQGH

SKI, kundnöjdhet

YÀUGHUEMXGDQGH0HGIRUWVDWWVWRUHIWHUIUÀJDQ
ser vi fram emot att fortsätta vår digitala resa
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Appen Mitt PTJ lanseras
,EÑUMDQDYQRYHPEHUODQVHUD
GHVDSSHQ0LWW37-VRPHWW
Q¿VWDVWHJLXWYHFNOLQJHQDY
Praktikertjänsts vårderbjudande
RQOLQH0HG0LWW37-EOLUGHW
¿QHQNODUHIÑUSDWLHQWHUDWWIÀ
KM¿OSPHGVLQDEHVY¿USÀGLVWDQVsQÀJRWVRPEOLYLWV¿UVNLOW
DQJHO¿JHWQ¿UVPLWWVSULGQLQJ
begränsat möjligheten till
I\VLVNDPÑWHQ

Praktikertjänst har Sveriges
nöjdaste tandvårdspatienter
– igen
,6YHQVND.YDOLWHWVLQGH[6.,
kundnöjdhetsundersökning är
Praktikertjänst med en kundQÑMGKHWSÀ ÀWHULJHQHQ
RKRWDGHWWD6DPWLGLJWN¿QQHU
FLUNDSURFHQWIÑUWURHQGH
för sin PraktikertjänstmottagQLQJRFKSURFHQWN¿QQHUVLJ
trygga hos sin behandlare inom
3UDNWLNHUWM¿QVW

83,2
i kundnöjdhet

6LƪUDQIÑULQQHYDUDQGHÀUKDUUHGDQ
NRPPLWRFKNO¿WWUDUWLOO

Händelser
60 år
Praktikertjänst fyller 60 år
'HQIHEUXDULPDUNH
rade 60 år sedan Läkartjänst
AB registrerades som aktieERODJKRV.XQJOLJDSDWHQWRFK
registreringsverket; vad som
kom att bli startskottet för
3UDNWLNHUWM¿QVW6HGDQGHVV
har det onekligen hänt en hel
GHORFKLGDJ¿UERODJHWHQDY
GHVWÑUVWDNRQFHUQHUQDLQRP
SULYDWWDQGYÀUGRFKK¿OVRRFK
VMXNYÀUGL6YHULJH
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Praktikertjänst

Nytt år med nya inspirerande
förebilder
'HQÀUOLJDXWP¿UNHOVHQ
Guldhjärtat instiftades 2018
PHGDPELWLRQRPDWWVNDSD
HQJDJHPDQJRFKO\IWDIUDP
IÑUHELOGHULQRPNRQFHUQHQ/LNsom tidigare år delas utmärkelsen ut i kategorierna Kvalitet,
/HGDUVNDSRFK,QQRYDWLRQ

Rekryteringsbehov tilltar
ytterligare
%ÀGHK¿OVRRFKVMXNYÀUGHQ
RFKWDQGYÀUGHQEURWWDVPHG
stora utmaningar kring komSHWHQVIÑUVÑUMQLQJVRPVW¿OOHU
IRUWVDWWDNUDYSÀQ\UHNU\WHULQJ
'HWƬQQVLGDJHQRWLOOU¿FNOLJ
WLOOJÀQJSÀXWELOGDGRFKHUIDUHQ
SHUVRQDOYLONHWEODQGDQQDW
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är ett resultat av en åldrande
\UNHVNÀURFKVWRUDSHQVLRQV
DYJÀQJDU0HGXSSG¿PGD
YÀUGEHKRYRFKHQY¿[DQGH
YÀUGVNXOGLVSÀUHQDYSDQGHPLQ
NRPPHUWLOOIÑUVHOQDYSHUVRQDO
IRUWV¿WWDDWWYDUDHQFHQWUDO
fråga för såväl Praktikertjänst
VRPYÀUGHQLDOOP¿QKHW

Coronasupporten upprättas för att ge stöd under pandemin
,VDPEDQGPHGDWWFRURQDSDQGHPLQƬFNI¿VWHL6YHULJH
lanserade Praktikertjänst en
verksamhetsöverskridande
VXSSRUWWM¿QVWVRPVDPODGH
UHSUHVHQWDQWHUPHGH[SHUWLVLQRPVÀY¿OWDQGYÀUGRFK
K¿OVRRFKVMXNYÀUGVRP+5
RFKDƪ¿UVXWYHFNOLQJ*UXSSHQ
YDUPHGRFKWRJIUDPHQUDG

stödfunktioner, med bland annat daglig omvärldsbevakning,
DQDO\VDYRFKLQIRUPDWLRQRP
UHNRPPHQGDWLRQHURFKQ\DUXtiner, administrativt stöd kring
SHUPLWWHULQJDYWRWDOWVHWWÑYHU
4 000 medarbetare, utökad
VXSSRUWPHGVSHFLDOLVWHURFK
ett omfattande informationsƮÑGHSÀLQWUDQ¿WHW

under året
PTJ Dental banar väg för
nya satsningar
37-'HQWDOGHQYHUNVDPKHWVgren inom Praktikertjänst där
tandläkare kan välja att gå in
som anställda utan att vara
GHO¿JDUHLNRQFHUQHQKDUVHGDQ
VLQODQVHULQJEOLYLWP\FNHW
Y¿OPRWWDJHW'HQNRPSOHWWHrande verksamhetsformen har
inte minst breddat karriärmöjligheterna inom tandvård
RFKXWJMRUWHQVSUÀQJEU¿GDIÑU
IUDPWLGDSUDNWLNHU8QGHUÀUHW
har beslutats om att en liknanGHVDWVQLQJIÑUSULP¿UYÀUGHQ
VNDVMÑV¿WWDVXQGHU

Konkurrensverket godkänner
Praktikertjänsts försäljning
av dotterbolagskoncernen
Proliva
,PDUVJRGN¿QGH.RQNXUUHQVverket Aleris ansökan om att ta
ÑYHUVSHFLDOLVWYÀUGVNRQFHUQHQ
Proliva från Praktikertjänst,
efter att ett avtal om avyttringHQVOXWLWVLGHFHPEHU
Avyttringen utgör ett led i
3UDNWLNHUWM¿QVWVVDWVQLQJSÀHWW
IRUWVDWWVW¿UNWIRNXVSÀGH¿JDUledda enheterna inom tandvård,
SULP¿UYÀUGRFKVSHFLDOLVWYÀUG

Podden Vårdfrågan breddar
paletten med nya viktiga
ämnen
9ÀUGIUÀJDQ¿UHQSRGFDVW
RPWDQGYÀUGRFKK¿OVRRFK
VMXNYÀUGVRPSURGXFHUDVDY
3UDNWLNHUWM¿QVW0HGXWJÀQJV
SXQNWLKXUƮHUNDQIÀE¿WWUH
vård avhandlas alltifrån ledarVNDSRFKGLJLWDOLVHULQJWLOO
EDUQWDQGYÀUGRFK,%6&RURQD
NYDOLWHWLWDQGYÀUGHQRFKNRPSHWHQVIÑUVÑUMQLQJ¿UQÀJUDDY
GH¿PQHQVRPKDUWDJLWVXSS
XQGHUÀUHW
Adderat efter tryckning 2021:
Praktikertjänst ekonomiska situationen blev löpande
bättre under pandemiåret 2020 och under sommaren
2021 fattade styrelsen ett enhetligt beslut om att på
eget initiativ betala tillbaka korttidsstödet i sin helhet.
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Adderat efter tryckning 2021:
Praktikertjänst ekonomiska situationen blev löpande
bättre under pandemiåret 2020 och under sommaren
2021 fattade styrelsen ett enhetligt beslut om att på
eget initiativ betala tillbaka korttidsstödet i sin helhet.

Vd har ordet

”Att vara en del av Praktikertjänst
har varit en trygghet i en annars
osäker omvärld”
1¿UMDJVNUHYGHQK¿UWH[WHQIÑUUDÀUHWKDGHMDJYDULWYGRFKNRQFHUQFKHI
LNQDSSWHWWKDOYÀURFKDYVOXWDGHPHGDWWMDJVÀJIUDPHPRW'HW
JMRUGHMDJPHQLQWHKDGHMDJHQDQLQJRPYDGVRPY¿QWDGHUXQWKÑUQHW
Som alla företag och organisationer
har Praktikertjänst påverkats av coronapandemin. Vi har kanske till och med
påverkats mer än andra eftersom vi är
såväl arbetsgivare som vårdgivare.
Coronapandemin satte press på Praktikertjänst i mitten av mars när risken
för allmän smittspridning begränsade
möjligheterna till fysiska vårdbesök. Det
ledde till att vi i mars och april fattade
beslut om att permittera över hela landet,
varav som mest 3 300 samtidigt.
Verksamheterna ställde om och ställde
upp för den offentliga vården och i såväl
Region Stockholm som i Region Norrbot
ten och i Region Uppsala lånade våra verksamheter ut medarbetare till akutsjukhusen.
Samtidigt som pandemin blev ett
faktum började de digitala vårdbesöken
att öka kraftigt. Under 2020 har vi
jämfört med 2019 ökat antalet ärenden
med uppåt 500 procent. Vi tog under
hösten också nästa steg i vår digitala
resa när vi lanserade appen Mitt PTJ.
Redan idag finns primärvård och tandvård integrerat i appen, och på sikt
kommer den även att rymma rehab
och specialistvård.
Att under en kris vara en del av ett
större sammanhang har varit viktigt.
Från centralt håll har vi stöttat verksamheterna med allt från administration
kring korttidspermittering till tolkning
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vården och att rekrytera är en utmaning
av regelverk och riktlinjer för smittsäkert
arbete och provtagning. Att vara en del av för alla vårdgivare över hela landet.
Praktikertjänst har varit en trygghet i en
Och just rekrytering är Praktikerannars osäker omvärld.
tjänst allra främsta utmaning. PraktikerFör om det är något som varit påtagtjänsts affärskoncept är uppskattat samtiligt under året så är det just osäkerheten.
digt som bolaget är förhållandevis okänt i
Och det visar inte minst de ekonomiska
framförallt hälso- och sjukvården. Därför
prognoser som gjordes under våren. Vår
har vi under året ökat kommunikationsinitiala bedömning var dyster, men tack
insatserna och vi har sedan sommaren
vare avyttringen av dotterbolagskoncersynts i såväl TV4 som i annonskampanjer
nen Proliva visar koncernen ett resultat
på olika orter runt om i landet.
om 891 (630) miljoner kronor.
Kommunikationsinsatserna ser ut att ha
Som framgår är årets resultat väsentgett resultat och jag har stora förhoppningar
ligt högre än 2019 och bygger på en
enskild bolagsförsäljning. Utan reavinsten på att vi under kommande år har ännu
bättre möjligheter att rekrytera och växa.
når vi ett resultat på 238 miljoner kronor,
alltså något sämre än
föregående år, och
"Jag har stora förhoppningar på att vi
det beror huvudsakunder kommande år har ännu bättre
ligen på utmaningar
inom tandvårds- och
möjligheter att rekrytera och växa"
rehabverksamheterna
på grund av coronapandemin.
Mitt första år som vd och koncernchef
Samtidigt har det ekonomiska stödet
har kantats av utmaningar. Samtidigt är
från Tillväxtverket varit viktigt för de
jag stolt och glad över att vi tillsammans
enskilda verksamheterna inom tandvård
har hanterat den här pandemin och att vi
och rehab. När krisen nådde sin kulmen
trots allt möter framtiden med tillförsikt.
var stödet helt avgörande för att vi kunde
hålla verksamheter flytande och att jobbtillfällen inte gick förlorade.
Den underliggande efterfrågan på
tandvård och hälso- och sjukvård är hög
och kommer sannolikt att fortsätta öka i
takt med att vi lever längre och därmed
Carina Olson, vd och koncernchef
behöver mer vård. Samtidigt pressas
6WRFNKROPPDUV

Ordförande har ordet

”Kärnan i Praktikertjänst är
– och kommer alltid att vara –
delägarnas verksamheter”
UJÀUWLOOKLVWRULHQVRP
GHWNDQVNHPHVWGUDPDWLVND
QÀJRQVLQ UHWKDUSU¿JODWVDY
HQRPIDWWDQGHVDPK¿OOVNULV
PHQÀUHWKDURFNVÀYLVDWDWW
3UDNWLNHUWM¿QVWVWÀUVWDUNWRFK
DWWLQWUHVVHWIÑUYÀUGHQ¿U
VWÑUUH¿QSÀPÀQJDÀU
Det här året är inte likt något annat jag
varit med om. Och för första gången hade
jag under en kort period inget jobb att gå
till. Jag var precis som omkring 3 300
kollegor i Praktikertjänst korttidspermitterad. Det var en konsekvens av att
patienter i stor utsträckning inte besökte
vården. I alla fall inte fysiskt.
Det ledde till att de digitala besöken
i framförallt primärvården formligen
exploderade under pandemin. De som
nu vant sig vid en digital ingång till
vårdcentralen kommer framöver att ställa
liknande krav på andra delar av vården.
Där har vi ett arbete som redan är igång
och genom Mitt PTJ kommer vi på sikt
att samla hela Praktikertjänsts digitala
erbjudande på ett och samma ställe.
Pandemin kom också att visa på den
oerhörda anpassningsförmåga våra verksamheter besitter. Att mottagningarna
snabbt ställde om och drog ner på kostnader spelade en central roll i att vi lyckades
stävja pandemins verkningar.
Att förenkla vägen till vården är
viktigt, även om ökad tillgänglighet inte
alltid är av goda. För vården behöver

behovsprövas. Hög efterfrågan och
överkonsumtion riskerar annars att trycka
undan de patienter som verkligen behöver
vård. Allt till alla är inte ett framgångsrecept i en bransch där det saknas såväl
tandläkare som sjuksköterskor och läkare.
För den kanske största utmaningen för
hela vården är just rekryteringsbehoven.
Enligt en färsk rapport från Sveriges
kommuner och regioner, SKR, behöver
välfärden mellan 2019 och 2029 rekrytera
omkring 13 000 medarbetare per år. Det
är nästan dubbelt så många som arbetar i
Praktikertjänst idag. Det finns alltså goda
förutsättningar för oss att växa inom både
tandvård och hälso- och sjukvård.
Men för att lyckas med rekryteringen
krävs att vi dels fortsätter vara en attraktiv arbetsgivare, dels att universitet och
högskolor lyckas utbilda i den takt som
krävs. Och en positiv sak som coronapandemin fört med sig är att intresset för
vårdutbildningar ökat rejält, framförallt
till sjuksköterska och läkare, men också
till tandläkare.
För att vara fortsatt attraktiva för både
framtida delägare och medarbetare krävs
också att vi löpande slipar på vårt beprövade och framgångsrika affärskoncept.
Det är ett koncept där professionen äger
bolaget och där både kollektivet och det
lokala styret värnas.
Praktikertjänst har funnits i 60 år
och under 2020 fattade styrelsen det
historiska beslutet att avyttra dotterbolagskoncernen Proliva till Aleris. Dotterbolagen har under många år bidragit till
att driva hälso- och sjukvården framåt,
men genom försäljningen har vi nu bättre

möjligheter
att stärka de
ägarledda verksamheterna. Samtidigt
måste vi utveckla affärskonceptet och en
lyckad satsning är verksamhetsformen
PTJ Dental, som lanserades under 2018.
Under 2021 avser vi att lansera en liknande satsning för primärvården, vilket
innebär att vi kan erbjuda specialister
i allmänmedicin anställning och

"Genom Mitt PTJ kommer
vi på sikt att samla hela
Praktikertjänsts digitala
erbjudande på ett och
samma ställe"
möjlighet att driva verksamhet utan att
vara delägare.
För intresset att arbeta inom Praktikertjänst är stort, men många yngre är inte
redo att axla hela delägaransvaret och
därför är det centralt att vi kan erbjuda
alternativa anställningslösningar där man
växer in i rollen och i Praktikertjänst.
Kärnan i Praktikertjänst är – och
kommer alltid att vara – delägarnas verksamheter. Därför blir plantskolor viktiga
för att förstå alla fördelar med att driva
verksamhet inom Praktikertjänst.

Urban Englund, tandläkare och
styrelseordförande, Praktikertjänst
6WRFNKROPPDUV
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Vår väg till framgång
För att det ska vara möjligt krävs att våra delägare,
YHUNVDPKHWVFKHIHURFKPHGDUEHWDUH¿UVWROWDÑYHU
3UDNWLNHUWM¿QVWRFKUHNRPPHQGHUDURVVWLOODQGUD
9ÀUJRGDDUEHWVPLOMÑYÀUWIRNXVSÀOHGDUVNDSRFK
NRPSHWHQVXWYHFNOLQJJÑURVVWLOOIÑUVWDKDQGVYDOHW
IÑUGHVRPYLOOGULYDHOOHUDUEHWDLQRPSULYDWYÀUG

3UDNWLNHUWM¿QVW¿UPHGRFKXWYHFNODUGHQVYHQVND
YÀUGHQSÀHWWKÀOOEDUWRFKVDPK¿OOVHNRQRPLVNW
HIIHNWLYWV¿WWPHGIRNXVSÀDWWJHYÀUDSDWLHQWHU
GHQE¿VWDSHUVRQOLJDVHUYLFHQRFKYÀUGDYKÑJVWD
NYDOLWHW

Vår vision

Sveriges mest attraktiva vårdföretag
Mål
Patientnöjdhet
tandvård

Patientnöjdhet
primärvård

Högsta kundnöjdheten enligt mätning
6., 6YHQVNW.YDOLWHWV
LQGH[

Högsta kundnöjdheten enOLJWP¿WQLQJ13( 1DWLRQHOO
3DWLHQWHQN¿W

Soliditet
6ROLGLWHW!
$NWLHY¿UGHƨNUVW

Engagerade
medarbetare

Nöjda delägare
0LQVWQÑMGDHOOHU
P\FNHWQÑMGDGHO¿JDUH

Tillväxt

Kvalitet

Omsättningsökning minst
som marknaden inom
7DQGYÀUGRFK3ULP¿UYÀUG

100 % av verksamheterna
LQRPWDQGYÀUGRFKK¿OVR
RFKVMXNYÀUGKDUJHPHQsamt ledningssystem

Produktivitet
Rörelsemarginal > 5 %

H136!

Centrala stödfunktioner
6RPHWWDY6YHULJHVVWÑUVWDYÀUGERODJVNDRFKYLOO3UDNWLNHUWM¿QVWOLJJDLIUDPNDQW9LKDUHQXQLNPRGHOOVRPYLY¿UQDU
PHQIÑUDWWPÑWDRPY¿UOGHQVNUDYSÀJÀUHWWVW¿QGLJWXWYHFNOLQJVDUEHWH3UDNWLNHUWM¿QVWVHQVNLOGDYHUNVDPKHWHUKDU

WLOOVLWWVWÑGQÀJUDFHQWUDODIXQNWLRQHUVRP¿URUJDQLVHUDGH
LI\UDIRNXVRPUÀGHQ6\IWHW¿UDWWGHVVDVWÑGIXQNWLRQHUVND
JHHQVQDEERFKHƪHNWLYVHUYLFHWLOOPRWWDJQLQJDUQDJHQRP
DWWDUEHWDVSHFLDOLVHUDWRFKKDNRUWDEHVOXWVY¿JDU

Produktivitet

Rekrytering och tillväxt

Ett koncept i tiden

Kvalitet

'HQQDIXQNWLRQIRNXVHUDUSÀYHUN
VDPKHWVXWYHFNOLQJRFKDUEHWDUIÑU
DWWELGUDWLOOY¿OPÀHQGHEHƬQWOLJD
PRWWDJQLQJDU,QRPGHQQDIXQNWLRQƬQQVEODQGDQQDWGHDƪ¿UVFRDFKHUVRPIXQJHUDUVRPYHUNVDPKHWVVWÑGIÑUPRWWDJQLQJDUQD

'HQQDIXQNWLRQDUEHWDUPHG
Dƪ¿UVXWYHFNOLQJRFKUHNU\WHULQJ
DYQ\DGHO¿JDUH7LOOY¿[WLPRderbolaget genom både ägarOHGGDYHUNVDPKHWHU37-'HQWDO
RFKGHQQ\DVDWVQLQJHQLQRP
SULP¿UYÀUGVWÀULIRNXV

'HQQDIXQNWLRQ¿UDQVYDULJIÑU
3UDNWLNHUWM¿QVWVDƪ¿UVPRGHOO
RFKDUEHWDUIÑUHWWOÀQJVLNWLJW
KÀOOEDUWNRQFHSW+¿UƬQQV¿YHQ
stödfunktioner som ekonomi,
OÑQHKDQWHULQJRFKƬQDQVLHOO
VWUXNWXU

,QRPGHQQDIXQNWLRQ¿UNYDOLWHW
RFKKÀOOEDUKHWVIUÀJRURUJDQLVHUDGHYHQMXULGLNVWÑGULVNKDQWHULQJRFKSHQVLRQVVHUYLFHVWÀU
LIRNXV
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N
INGEN
GDOM HUNGER

Verksamhetsmodell

Vår affär

Primärvård

Tandvård

Specialistvård

Tandteknik

Rehab

Våra värderingar

Professionalism
9LWURUSÀIULKHWRFKHJHWDQVYDU
3UDNWLNHUWM¿QVW¿UE\JJWSÀ
LQGLYLGHQVHQJDJHPDQJRFK
VW\UNDQLKHOKHWHQ

Nytanke
,ÀUKDUYLXWYHFNODWVårdsverige
RFKV¿WWHWYLEHGULYHUYÀUG$WWJÑUD
QÀJRWEUD¿QQXE¿WWUHVNDSDUPHUY¿UGHIÑUSDWLHQWHUPHGDUEHWDUH
RFKVDPK¿OOHWLVWRUW

Omtanke
9LKDUWLGIÑUSDWLHQWHQVår omtanke
YLVDVLO\KÑUGKHWHQJDJHPDQJRFK
EHPÑWDQGH6RPNROOHJRUJÑUYL
YDUDQGUDE¿WWUH

VW\UDQGHGRNXPHQW'HLQWHJUHUDVLYÀUDƪ¿UVSODQRFKEOLU
därmed en naturlig del i den
OÑSDQGHVW\UQLQJHQRFKXSSIÑOMQLQJHQDYYHUNVDPKHWHQ
Våra fokusområden är förankUDGHL)1VJOREDODPÀOPHG

ROLNDEHUÑULQJVSXQNWHU'H
RPUÀGHQVRPKDUE¿ULQJSÀYÀU
verksamhet är sammanställda
QHGDQ/¿VPHURPKXUYLELGUDU
WLOOQHGDQVWÀHQGH6'*HUSÀ
VLGD

Agenda 2030
Våra fokusområden inom hållEDUKHW¿UEDVHUDGHSÀJHPHQVDPPDQ¿PQDUHPHOODQ)1V
globala mål, våra värderingar
RFKYÀUN¿UQYHUNVDPKHW'HKDU
LGHQWLƬHUDWVLHQDQDO\VPHOODQ
$JHQGDRFKNRQFHUQHQV

Vi tar
ansvar för
patienterna
INGEN
HUNGER

INGEN
FATTIGDOM

INGEN

INGEN

ViFATTIGDOM
tar HUNGER
ansvar för
medarbetarna

INGEN
HUNGER

GOD HÄLSA OCH GOD HÄLSA OCH
GOD UTBILDNING GOD UTBILDNING
JÄMSTÄLLDHET JÄMSTÄLLDHET
RENT VATTEN OCH RENT VATTEN OCH
VÄLBEFINNANDE VÄLBEFINNANDE
FÖR ALLA Vi FÖR
ALLA
SANITET FÖR ALLASANITET FÖR ALLA
tar

samhällsansvar

HÅLLBAR
ENERGI
ENERGI
INDUSTRI,
HÅLLBAR INDUSTRI,HÅLLBAR
MINSKAD
GODINGEN
HÄLSA OCH GOD HÄLSA OCH
GODINGEN
UTBILDNING GOD UTBILDNING
JÄMSTÄLLDHET
GOD HÄLSA OCH
JÄMSTÄLLDHET
RENTHÅLLBAR
GOD
VATTEN
UTBILDNING
OCHANSTÄNDIGA
RENT VATTEN OCHANSTÄNDIGA
JÄMSTÄLLDHET
RENT VATTEN
OCH
FÖR ALLA SANITET
FÖR
INNOVATIONER OCH INNOVATIONER
OJÄMLIKHET
VÄLBEFINNANDE
FATTIGDOM VÄLBEFINNANDE
FÖR HUNGER
ALLA
FÖR ALLA
VÄLBEFINNANDE
FÖRALLA
ALLA
FÖR ALLAARBETSVILLKOR
SANITET FÖR ALLAARBETSVILLKOR
SANITET FÖROCH
ALLA
OCH EKONOMISK OCH EKONOMISK
INFRASTRUKTUR INFRASTRUKTUR
TILLVÄXT
TILLVÄXT

MINSKAD HÅLLBARA STÄDERHÅLLBARA STÄDER
HÅLLBAR
HÅLLBAR
OJÄMLIKHETOCH SAMHÄLLEN OCH SAMHÄLLEN
KONSUMTION OCH KONSUMTION OCH
PRODUKTION PRODUKTION

BAR ENERGI
HÅLLBAR
ENERGI
HÅLLBAR INDUSTRI,MINSKAD
ANSTÄNDIGA MINSKAD HÅLLBARA
HÅLLBARSTÄDER
INDUSTRI,
HÅLLBARA
STÄDER
MINSKADKLIMATHÅLLBAR
STÄDER
HÅLLBAR OCH
ANSTÄNDIGA ANSTÄNDIGA HÅLLBAR
INDUSTRI,
HÅLLBAR
BEKÄMPA KLIMATBEKÄMPA
HAV
OCH MARINAHÅLLBARA
HAV OCH MARINA
EKOSYSTEM OCH EKOSYSTEM
FREDLIGA OCH FREDLIGA OCHGENOMFÖRANDE GENOMFÖRANDE
ALLA ARBETSVILLKOR ARBETSVILLKOR
FÖR ALLAOCHINNOVATIONER OCHOJÄMLIKHET
ARBETSVILLKOROJÄMLIKHETOCHINNOVATIONER
OCH
SAMHÄLLENKONSUMTION
OJÄMLIKHET
KONSUMTION OCHOCH
SAMHÄLLEN
KONSUMTIONINKLUDERANDE
OCH
INNOVATIONER
SAMHÄLLEN OCH
OCHRESURSER
FÖRÄNDRINGARNA
FÖRÄNDRINGARNA
RESURSER
BIOLOGISK
BIOLOGISK
INKLUDERANDE
OCH GLOBALT OCH GLOBALT
PRODUKTIONSAMHÄLLEN
INFRASTRUKTUR
OCH EKONOMISK OCH EKONOMISK
INFRASTRUKTUR INFRASTRUKTUR OCH EKONOMISK
PRODUKTION PRODUKTION
MÅNGFALD
MÅNGFALD
SAMHÄLLEN PARTNERSKAP PARTNERSKAP
TILLVÄXT
TILLVÄXT
TILLVÄXT
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Guldhjärtat

Guldhjärtat – en utmärkelse
som lyfter fram förebilder
och goda initiativ
3UDNWLNHUWM¿QVWVÀUOLJDXWP¿UNHOVH*XOGKM¿UWDWWLOOGHODGHVXQGHU
9ÀUGFHQWUDOHQ%RKXVOLQGHQL6WUÑPVWDG+DJPDQV7DQGYÀUGL9DUEHUJ
RFK9ÀUGFHQWUDOHQ%ÀOVWDGRNWRUQL%ÀOVWD8WP¿UNHOVHQGHODVXWL
NDWHJRULHUQD.YDOLWHW/HGDUVNDSRFK,QQRYDWLRQRFKV\IWDUWLOODWW
XWYHFNODYÀUGHQRFKO\IWDIUDPIÑUHELOGHULQRPWDQGYÀUGHQRFK
K¿OVRRFKVMXNYÀUGHQ
Alla cirka 6 700 medarbetare har möjlighet att
nominera kandidater eller projekt och i varje kategori
väljer sedan juryn tre finalister. Utmärkelsen delas ut
på den årliga PTJ-dagen, men på grund av mötesrestriktioner ställdes den in och vinnarna fick istället
besked av vd och koncernchef Carina Olson, som
besökte vinnarna på respektive mottagning.
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Guldhjärtat delas ut i tre kategorier som bygger
på Praktikertjänst värderingar Professionalism,
Nytanke och Omtanke. Bland de över 40 bidrag
som skickades in valde juryn följande vinnare:

Guldhjärtat

Innovation – Charlotte Ericson
och Marcus Jangsjö på vårdcentralen Bohuslinden
Den ökande digitaliseringen i
hälso- och sjukvården ger bättre
förutsättningar för patienter att
beskriva symtom samtidigt som
den kan ge en bättre förståelse
för sjukdomen.
Det har Bohuslinden tagit
fasta på när de via applikationen
Asthmatuner i ett pilotprojekt
erbjuder patienter astmakontroll i

hemmet. På distans kan vårdcentralen
dagligen följa astmapatienterna och
vid behov justera läkemedelsdoser och ställa kontrollfrågor.
Genom lösningen får patienterna bättre astmakontroll och ett
direkt kvitto på när och varför de
mår sämre. Det sparar tid för både
vårdgivaren och patienten, och
ger dessutom bättre möjligheter
att balansera hälsan och förebygga
andra besvär.

Kvalitet – Johan Hagman
på Hagmans Tandvård
Alla branscher behöver eldsjälar
som vill förenkla, förnya och förbättra både det mest grundläggande
och det mer avancerade. Hagmans
Tandvård i Varberg med tandläkare
Johan Hagman i spetsen är en
sådan eldsjäl.

Genom stort engagemang har
han bidragit till att modernisera
komposittekniken i den svenska
tandvården. Och genom praktiskt
inriktade kurser och föreläsningar
delar han med sig av sina djupa
kliniska kunskaper och motiverar
allmäntandläkare att genomföra
bättre tandvård i vardagen.

Ledarskap – David Zehlertz,
Jill Boman, Satu Höglund
och Gunilla Liljedahl på
Bålstadoktorn
De fyra delägarna på Bålstadoktorn
har nominerats från flera håll – ett
tydligt kvitto på deras engagemang,
närvaro och lyhördhet. De har ett
inspirerande ledarskap och det finns
alltid en dörr öppen, vilket skapat
en verksamhet med högt i tak där
det är möjligt att ventilera både
stora och små frågor.

Juryn för Guldhjärtat 2020
bestod av:
Urban Englund
ordförande i
3UDNWLNHUWM¿QVWRFK
juryns ordförande

De har en smittsam positiv attityd,
signalerar frihet under ansvar och
har lyckats skapa en arbetsmiljö
som visar att balans mellan arbetsliv
och privatliv är möjligt. Därigenom
har de lyckats befästa en känsla av
att ingenting är omöjligt. Dessutom
är alla fyra goda förebilder både
inom och utanför sina respektive
yrkeskategorier. De är förebilder
inom såväl ledarskap som för den
medicinska professionen.

Carina Olson
YGRFKNRQFHUQFKHI
Charlotta Wållgren
UHSUHVHQWDQWIÑU
Läkarföreningen
Nils-Eric Vallo
UHSUHVHQWDQWIÑU
7DQGO¿NDUIÑUHQLQJHQ
Jay Lewis
UHSUHVHQWDQWIÑU
5HIHUHQVJUXSSUHKDE
Ann-Chriztine
Ericsson
FKHI6WÑGRFKVW\UQLQJ
Stefan Hladisch
PDUNQDGVRFK
NRPPXQLNDWLRQVFKHI
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FoU-bidrag

Praktikertjänsts forsknings- och
utvecklingsbidrag utvecklar
kvaliteten och förbättrar vården
3UDNWLNHUWM¿QVWVIRUVNQLQJVRFKXWYHFNOLQJVELGUDJKDUWLOOGHODWVWYÀ
SURMHNWLQRPK¿OVRRFKVMXNYÀUGsHWWLQRPSV\NRORJLRFKHWWLQRPDVWPD
7LOOVDPPDQVGHODUGHWYÀSURMHNWHQSÀNURQRU
Praktikertjänsts forsknings- och utvecklingsbidrag
har delats ut i över 20 år och har som mål att stimulera vetenskapliga och verksamhetsutvecklande
projekt som kan få betydelse för både vårdens och
koncernens framtida verksamhet och utveckling.
Bidraget – som kan sökas av alla anställda i Praktikertjänst – har genom åren bidragit till att stötta
många viktiga projekt som sedan implementerats i
praktiken, exempelvis det digitala läsplatteverktyget
Stelpa. Flera projekt har också legat till grund för
doktorsavhandlingar och andra forskningsinsatser.
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Under 2020 mottog Praktikertjänsts forsknings- och
utvecklingsnämnd emot fyra ansökningar, väsentligt
färre än tidigare år, och två projekt tilldelades medel.
Minskningen beror sannolikt dels på coronapademin,
dels på att dotterbolagskoncernen Proliva avyttrats.
Det avsatta beloppet beslutas av Praktikertjänsts
styrelse och uppgår vanligtvis till 500 000 kronor
som de utvalda projekten får dela på. Men på grund
av få ansökningar under 2020 reviderades beloppet
ner till 100 000 kronor.

FoU-bidrag

Tilldelningen av
forskningsmedel beslutas av
Praktikertjänsts
forsknings- och
utvecklingsnämnd som
består av:
Caroline Ahlroth Pind – ”Jämförelse
av astmabehandling mellan åren 2005
och 2015”.

Caroline Ahlroth Pind är ST-läkare
i allmänmedicin vid Prima Familjeläkarmottagning i Västerås. Hennes
forskningsprojekt undersöker om
astmabehandlingen har förändrats över
en period samt om den skiljer sig mellan
olika patientgrupper och hur det i så
fall förhåller sig till eventuell skillnad i
sjukdomskontroll.
Förhoppningen med studien är att
vården ska kunna göra mer medvetna
val vid behandling av astmapatienter och
därmed skapa förbättrad astmakontroll
som ett resultat av behandlingen.

Kåre Tham – ”Vad vill patienterna?
Relationen mellan patienters målsättningar inför behandling och
behandlingsutfall i ett naturalistiskt
sampel från första linjens barn- och
ungdomspsykiatri”.

Anders Jonsson
WDQGO¿NDUHRFKNYDOLWHWVFKHIRUGIÑUDQGH
John Danin
RGRQWGUWDQGO¿NDUH
ledamot

Kåre Tham är specialist i klinisk psykologi vid barnmottagningen Stockholm
Kids. Med sitt forskningsprojekt avser
han att öka kunskapen om behandlingsmål inom psykologin och undersöka
hur de påverkar behandlingseffekten.
I förlängningen finns också en förhoppning om att utveckla verktyg för att
formulera effektivare behandlingsmål
för barn och ungdomar.

Gunnar Johannsen
RGRQWGUWDQGO¿NDUH
ledamot
Jonas Orve
ELWU¿GDQGHFKHIV
läkare, ledamot
Carina Olson
YGRFKNRQFHUQFKHI
adjungerad ledamot
Urban Englund
styrelseordförande,
adjungerad ledamot
Ann-Chriztine
Ericsson
FKHIVWÑGRFKVW\UQLQJ
adjungerad ledamot
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Praktikertjänsts kooperativa modell

En kooperativ vårdkoncern
– det här är Praktikertjänst
Sveriges största privata vårdbolag,
Praktikertjänst, drivs utifrån en
kooperativ modell
Praktikertjänst är Sveriges största vårdgivare inom privat tandvård och hälso- och
sjukvård. Den kooperativa modellen gör
det möjligt för dem som arbetar i vården,
att självständigt ta alla verksamhetskritiska beslut, samtidigt som de kan
använda mer tid till patienterna och
mindre tid till administration.
Praktikertjänst har allt sedan starten
1960 värnat om att patienten och dennes
behov sätts i första rummet. Det har
bland annat gjorts möjligt av en ändamålsenlig och effektiv hantering av
administration och annan kringliggande
verksamhet. Praktikertjänsts mottagningar ägs och drivs av de som leder och
utför vården i vardagen. Det innebär att
den som är verksamhetsansvarig får stöd
med all administration, men däremot
själv ansvarar för den dagliga driften på
mottagningen, kvalitetsarbetet, ekonomisk utveckling och personalfrågor. Ett
centralt ledningssystem används för att
dela beslut och kunskap om förändrad
lagstiftning, därigenom säkerställs en
hög kvalitet på alla mottagningar. Den
centrala supporten, som tillsammans med
ledningsfunktionerna finns på kontoret i
Stockholm, erbjuder tjänster inom bland
annat HR, IT, juridik, inköp och marknadsföring, vilket underlättar vardagen
för de som är verksamhetsansvariga och
det frigör mer tid för patienterna.
Bara praktiker kan vara aktieägare
En av hörnstenarna i Praktikertjänsts
unika kooperativa affärsmodell är att
endast de som arbetar som verksamhetsansvariga vårdutövare i bolaget kan vara
aktieägare. Dessutom är det bara den
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som utövar vård med yrkeslegitimation
som kan bli aktieägare i Praktikertjänst.
Samtidigt är alla verksamhetsansvariga
vårdutövare också anställda i Praktikertjänst och får därigenom alla de tryggheter som kommer med att vara anställd i
Sveriges största privata vårdbolag.
Praktikertjänsts hade vid utgången av
2020 cirka 1 500 delägare som också är
både verksamhetsansvariga och anställda
på de cirka 1 050 verksamheterna runt
om i landet. Mindre mottagningar drivs
oftast av endast en delägare, medan större
verksamheter som en hel vårdcentral kan
drivas av flera delägare gemensamt. Det
finns också några tandläkarmottagningar
och några mottagningar inom primärvården som drivs helt utan delägare som
verksamhetsansvariga.
Delägarskapets ansvar
och möjligheter
Delägarskapet innebär ett ansvar som
verksamhetsansvarig och aktieägare i

koncernen, men det innebär också en
möjlighet att påverka sin lön och ersättning. Alla delägare uppbär månadslön
men beroende på verksamheternas resultat finns möjlighet att påverka ersättningen genom rörliga lönedelar och
genom att ta del av bolagets resultat
som aktieutdelning.
Praktikertjänsts kooperativa affärsmodell innebär också att den som startar
eller tar över en mottagning inte själv
ansvarar för finansieringen av verksamheten genom exempelvis banklån. Istället
går Praktikertjänst in som ägare. Den
enskilda individens ekonomiska insats är
begränsad till ett krav om att förvärva tio
aktier i Praktikertjänst, för närvarande
till priset 200 kronor per aktie.

Kooperativ modell

Praktikertjänst styrningsmodell

&LUNDaktieägareVRPRFNVÀ¿UDQVW¿OOGD
Praktiker, utövar sitt ägaransvar vid den årliga årsVW¿PPDQÅrsstämman beslutar bland annat om
VW\UHOVHQVVDPPDQV¿WWQLQJRFKDNWLHXWGHOQLQJ

$QGHODNWLH¿JDUDUHSHUDƪ¿UVRPUÀGH
35 %

+¿OVRRFK
sjukvård

65 %

7DQGYÀUG

Styrelsen ansvarar för Praktikertjänsts förvaltning
RFKIÑOMHUYHUNVDPKHWHQJHQRPUHJHOEXQGQDPÑWHQ
RFKOÑSDQGHGLDORJPHGYG6W\UHOVHQWLOOV¿WWHUYG

Ägandet fördelat mellan olika
yrkesgrupper
20 %
Vd är den som ytterst ansvar för den
VWUDWHJLVNDLQULNWQLQJHQRFKDWWVW\UHOVHQVEHVOXW
LPSOHPHQWHUDVRFKIÑOMV9GOHGHUGHQGDJOLJDYHUNVDPKHWHQRFKKDUWLOOVLWWVWÑGGHQÑYULJDOHGQLQJVJUXSSHQL3UDNWLNHUWM¿QVW9HUNVDPKHWHQGULYV
JHQRPI\UDIRNXVRPUÀGHQ

11 %

Primärvård

2%

6SHFLDOLVWYÀUG

7DQGWHNQLN

4%

Rehab

63 %
7DQGO¿NDUH

$ƪ¿UVXWYHFNOLQJ
5HNU\WHULQJWLOOY¿[W
,7XWYHFNOLQJ37-'HQWDO
0LWW37-)UHQGD

(NRQRPLRFKƬQDQV
First line, lön, kostnader,
ERNVOXWNRQFHSW
försäkring, konsortiet

Verksamhetsutveckling
Produktivitet, klinisk
XWYHFNOLQJLQNÑS
utbildning

Stöd och styrning
.YDOLWHW+5SHQVLRQ
MXULGLNDYWDONRQFHUQ
V¿NHUKHW,7GULIW

Praktikertjänstaktien
För att bli delägare och driva en mottagning krävs ett
förvärv av minst 10 aktier. Därutöver är det möjligt att
förvärva ytterligare aktier. Antalet aktier som en enskild aktieägare får äga uppgår maximalt till 50 000 och
rösträtten är även begränsad till 0,25 procent av totala
antal aktier i bolaget. Rättigheter och skyldigheter för
ägandet regleras i ett aktieägaravtal. Antalet aktieägare
var den 31 december cirka 1 500. Transaktionsvärdet
på aktien beslutas av styrelsen i Praktikertjänst AB.
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Verksamhet inom tandvård, hälso- och
sjukvård
Praktikertjänsts verksamheten drivs idag inom två
affärsområden, Tandvård och Hälso- och sjukvård.
Inom affärsområdet Tandvård driver Praktikertjänst Sveriges största bolag inom privat tandvård.
Affärsområdets tandläkare, tandhygienister, tandsköterskor och dentaltekniska laboratorier står för
drygt 30 procent av den privata tandvården i Sverige.
Affärsområdet driver cirka 820 mottagningar och på
dessa arbetar cirka 3 550 medarbetare varav 850 är
verksamhetsansvariga och således också delägare och
aktieägare i Praktikertjänst.
Verksamheten inom affärsområdet Hälso- och
sjukvård består av vårdcentraler, barnavårdscentraler,
mödrahälsovård, psykologer och psykoterapeuter,
fysioterapeuter, ortopeder och andra specialister.
Affärsområdet driver cirka 215 mottagningar och på
dessa arbetar cirka 3 000 medarbetare, varav 500 är
verksamhetsansvariga och således också delägare och
aktieägare i Praktikertjänst.
Dotterbolag och deras stiftelse
Utöver affärsområdena ingår i Praktikertjänst också
några dotterbolag, ett av dessa är Frenda. Frenda är
ett egenutvecklat journalsystem för tandvården som
alla Praktikertjänst mottagningar nu implementerar,
vid årsskiftet 2020/2021 hade redan mer än hälften

Praktikertjänst omsättning 2020
49 %

+¿OVRRFK
sjukvård

8%
43 %

'RWWHUERODJ
K¿OVRRFK
sjukvård

7DQGYÀUG

av alla tandläkarmottagningar gått över till Frenda.
Frenda erbjuds också till externa aktörer och har idag
användare i både Sverige och Norge, exempelvis av
Smile som är Sveriges näst största tandvårdsbolag
efter Praktikertjänst.
Bland dotterbolagen återfinns även tre bolag som
sköter den finansiella förvaltningen, hit hör Praktikerinvest, Praktikertjänst Fastigheter och Praktikertjänst
Försäkring. Tryggandet av de ägarknutna förmånsbestämda pensionerna sker genom Praktikertjänst
AB:s pensionsstiftelse.

Nyckeltal
1HWWRRPV¿WWQLQJ
5ÑUHOVHUHVXOWDW

10 845

891

630

5,6

8WGHOQLQJSHUDNWLH

0 kr

100 kr

200

200

Antal aktieägare

1 481

1 630

0HGHOWDODQVW¿OOGDRPU¿NQDWWLOOKHOWLG

6 761

8 221

820

845

$QWDOYÀUGFHQWUDOHU
$QWDOVSHFLDOLVWHQKHWHU
$QWDOUHKDEPRWWDJQLQJDU
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8 357
9,4

$QWDOWDQGYÀUGVYHUNVDPKHWHU

Praktikertjänst

2019

5ÑUHOVHPDUJLQDO
3ULVSHUDNWLHSHUGHFHPEHU

14

2020

80

82
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Omvärld

Pandemin sätter press på vården
&RURQDSDQGHPLQKDUVDWWWDQGYÀUGHQRFKK¿OVRRFKVMXNYÀUGHQXQGHU\WWHU
OLJDUHSUHVVRFKXQGHUNRPPDQGHÀUULVNHUDUYÀUGNÑHUQDDWWÑND\WWHUOLJDUH
6DPWLGLJWÑNDULQWUHVVHWIÑUYÀUGXWELOGQLQJDU

Tandvården och hälso- och sjukvården är branscher
som i huvudsak präglas av stabila intäktsströmmar
och lojala patienter samtidigt som branscherna i hög
grad påverkas av politiskt beslutsfattande på både
nationell och regional nivå.
Enligt en rapport från analys- och revisionsfirman Grant Thornton fortsatte tillväxten för den
privata vården och omsorgen under 2019 och enligt
Statistiska centralbyrån, SCB, ökade regionernas
inköp av hälso- och sjukvård från privata aktörer
med 8,1 (4,6) procent. Den totala tillväxten för den
privata vården och omsorgen uppgick under 2019
till cirka 4 procent drivet huvudsakligen av primäroch specialistvård.
Samtidigt pressas lönsamheten av investeringar i
digitala lösningar, men rensat för de stora nätläkarbolagen uppgick rörelsemarginalen för sektorn till
7,5 (7,7) procent under 2019.
Nya förutsättningar
Coronapandemin har satt press på vården och den
svenska ekonomin har under året kraftigt försämrats.
När pandemin slog till med full kraft i mars skjutsades Sverige och många andra länder rakt mot en
lågkonjunktur och regeringen räknar med att BNP
minskar med 2,9 procent under 2020 för att under
2021 öka med cirka 3 procent.
Sveriges kommuner och regioner, SKR, räknar
därför med att arbetade timmar under 2020 faller
med 3,7 procent och att arbetslösheten under 2020
landar runt 9 procent, och balans på arbetsmarknaden beräknas nås först 2024. Regeringen, Arbetsförmedlingen och Konjunkturinstitutet gör liknande
bedömningar.
Osäkerhet och globala förändringar
För att parera de ekonomiska effekterna av pandemin
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har regeringen presenterat en rad krispaket till ett
värde av cirka 200 miljarder kronor under 2020 och
ytterligare 100 miljarder kronor har prognosticerats
för 2021. Det största paketet omfattar ekonomiskt
stöd för korttidspermitteringar och motsvarar cirka
50 miljarder kronor under 2020 och 2021.
De tillfälliga ekonomiska tillskotten från regeringen för att hantera pandemin har också påverkat kommuner och regioner positivt. Tillskotten
– tillsammans med effektiviseringar och minskad
efterfrågan inom vissa verksamheter – ser ut att bidra
till att kommuner och regioner under 2020 gör ett
överskott på 30 respektive 9 miljarder kronor.
Samtidigt bedömer Folkhälsomyndigheten att
effekterna av det nya coronaviruset kommer att dröja
kvar länge, eventuellt upp till fem år. Men osäkerheten är stor och ett vaccin bedöms kunna mildra
effekterna väsentligt.
På global nivå kan pandemin innebära stora
förändringar, exempelvis minskat resande, ökade
välfärdsklyftor och ökad protektionism, vilket också
riskerar att försämra den globala återhämtningen och
tillväxtförutsättningarna. Som litet, exportberoende
land i norra Europa riskerar Sverige att påverkas mer
än andra länder.
Färre besök och ökade vårdköer
Parallellt med smittspridning, högre arbetslöshet
och svagare offentliga finanser med ökade offentliga
utgifter finns de grundläggande utmaningarna inom
vården kvar - färre förvärvsarbetande förväntas försörja och vårda fler. Kostnader för vård och omsorg
förväntas därför öka snabbare än skatteunderlaget.
Tillgängligheten i framförallt hälso- och sjukvården – men också inom tandvården utanför de största
städerna – var redan innan pandemin utmanande,
och nu har vårdköerna på många håll ökat ytterligare.

Omvärld

Inom tandvården minskade, enligt Socialstyrelsen,
besöken med en halv miljon mellan januari och
september jämfört med samma period 2019. Den
största minskningen är i åldern 70 år och äldre, en
patientgrupp som i stor utsträckning besöker den
privata tandvården.
I hälso- och sjukvården ställdes under våren
2020 en stor del av den planerade vården in. Enligt
Socialstyrelsen minskade antalet genomförda operationer och åtgärder som ingår i vårdgarantin, och
som genomförts i specialistvården, med 31 procent
mellan mars och augusti 2020 jämfört med samma
period 2017 till 2019.
Även besöken i primärvården minskade kraftigt
under våren. Från mars till och med maj minskade

"Tillgängligheten i framförallt hälso- och
sjukvården – men också inom tandvården
utanför de största städerna – var redan
innan pandemin utmanande, och nu har
vårdköerna på många håll ökat ytterligare"

antalet i genomsnitt med 15 procent. I augusti var
minskningen lägre och uppgick till 13 procent. En
bidragande orsak till att minskningen inte är större
är att de digitala vårdbesöken ökat väsentligt under
perioden.
Brist på medarbetare – ökat intresse
för vårdutbildningar
Pandemin har pressat vården och bristen på medarbetare i framförallt hälso- och sjukvården och
omsorgen har synliggjorts ytterligare. Enligt SKR
bedöms rekryteringsbehoven i välfärden – framförallt tandläkare, sjuksköterskor och vissa specialistläkare – vara betydande och under perioden 2019
till 2029 behöver antalet anställda öka med 13 000
personer varje år, om inte arbetssätten förändras.
Att på tio år rekrytera omkring 130 000 personer
bedöms som utmanande och välfärdssektorerna behöver bli attraktivare som arbetsplats samtidigt som
fler medarbetare kommer att behöva arbeta högre
upp i åldrarna.
Enligt en analys av kompetensförsörjningen inom
vården, som genomförts av Nationella vårdkompetensrådet, framkommer att antalet förstahandssökande
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till sjuksköterskeutbildningar hösten 2020 ökat med
drygt 28 procent och till läkarutbildningar med
26 procent jämfört med hösten 2019. Även ansökningarna till tandläkarutbildningar ökar något. Det
växande intresset bedöms dels bero på ökad medial
uppmärksamhet kring vården, dels att fler i tider av
oro söker yrken som anses trygga och stabila.
Pandemin katalysator för digitalisering
Under pandemin har också den digitala utvecklingen
tagit stora steg framåt och det har skett en kraftig
ökning av både digitala vårdmöten och användning
av digitala vårdtjänster som 1177. Enligt Nationella
vårdkompetensrådet var exempelvis antalet digitala
vårdbesök fyra gånger högre i april jämfört med
februari 2020.
Pandemin har snabbat på den tekniska utvecklingen
och skapat förutsättningar som utmanar etablerade
mönster. Det har i sin tur tvingat fram snabba beslut
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kring exempelvis digitala verktyg för sjukdomshistorik, självskattning och egenmonitorering.
Enligt Internetstiftelsen är svenskar generellt
positiva till digitalisering inom vården och drygt 82
procent av befolkningen över 16 år söker medicinsk
information på webben idag jämfört med 60 procent
2014. Samtidigt nyttjas möjligheten att läsa provsvar online av varannan medborgare och lika många
använder webben för att boka ett fysiskt besök på
vårdcentralen.
Den snabba teknikutvecklingen och intresset för
digitala vårdmöten kan bidra till att frigöra arbetskraft samtidigt som automatiseringar har stora
möjligheter att effektivisera vården.
Tillgänglighet, rekrytering och digital utveckling
är fortsatt är viktiga utmaningar som under året
synliggjorts och bekräftats.

Verksamhetens
utveckling

3UDNWLNHUWM¿QVWKDUOÀQJHUIDUHQKHWDYDWWGULYDWDQGYÀUGRFK
3UDNWLNHUWM¿QVWKDUOÀQJHUIDUHQKHWDYDWWGULYDWDQGYÀUGRFKK¿OVRRFK
K¿OVRRFKVMXNYÀUGLSULYDWUHJL9DUMHGDJÑYHUKHODODQGHW
VMXNYÀUGLSULYDWUHJL9DUMHGDJÑYHUKHODODQGHWDUEHWDUYLIÑUDWWJHYÀUD
DUEHWDUYLIÑUDWWJHYÀUDSDWLHQWHUGHQE¿VWDYÀUGHQRFKGHW
SDWLHQWHUGHQE¿VWDYÀUGHQRFKGHWE¿VWDRPK¿QGHUWDJDQGHW.RQWLQXLWHW
E¿VWDRPK¿QGHUWDJDQGHW.RQWLQXLWHW¿UQÀJRWYLY¿UGHUDUKÑJW
¿UQÀJRWYLY¿UGHUDUKÑJWRFKG¿UIÑUIÀUPÀQJDDYYÀUDSDWLHQWHUVDPPD
RFKG¿UIÑUIÀUPÀQJDDYYÀUDSDWLHQWHUVDPPDYÀUGXWÑYDUHÀU
YÀUGXWÑYDUHÀUHIWHUÀU'HWFRURQDSU¿JODGHÀUHWKDUDNWXDOLVHUDWQ\D
HIWHUÀU
XWPDQLQJDUPHQRFNVÀV\QOLJJMRUWVW\UNDQL3UDNWLNHUWM¿QVWVRUJDQLVDWLRQ
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Digifysisk vård

Coronapandemin påskyndar
omställningen till en digifysisk vård
6HGDQFRURQDSDQGHPLQVORJWLOOPRW6YHULJHRFKEHJU¿QVDGHPÑMOLJKHWHUQDWLOO
I\VLVNDPÑWHQKDUEHKRYHWDYGLJLWDOWHNQLNLQRPYÀUGHQÑNDWH[SORVLRQVDUWDW
'HGLJLWDODYÀUGEHVÑNHQKDUXQGHUÀUHWG¿UPHGRFNVÀNRPPLWDWWLWLOOWDJDQGH
VNDODXWJÑUDHWWYLNWLJWNRPSOHPHQWWLOOGHQI\VLVNDYÀUGHQLQRPVÀY¿OSULP¿U
YÀUGHQVRPDQGUDK¿OVRRFKVMXNYÀUGVWM¿QVWHU3DQGHPLQKDURFNVÀYHUNDW
VRPHQNDWDO\VDWRUIÑU3UDNWLNHUWM¿QVWVGLJLWDOLVHULQJPHGODQVHULQJHQDY
DSSHQ0LWW37-
Redan innan pandemin fick fäste i Sverige var trenden tydlig: digitala vårdlösningar blir allt vanligare.
Det följer av de senaste årens utveckling, då en
växande efterfrågan på tillgänglighet och digitala
träffytor har gjort sig synlig. När pandemin kraftigt
begränsande möjligheterna till fysiska möten stärktes
den digitala vårdens aktualitet ytterligare. För att
möta de nya behoven och anpassa sig till de nya förutsättningarna har hela den svenska vården behövt
ställa om; en process som inneburit ett betydande
accelerering av vårdens digitalisering. Sättet på vilket
svenska vårdgivare hanterat omställningen vittnar
om en alldeles särskild innovationsrikedom och
arbetsinsats.

akut behov av att stärka vår digitala tillgänglighet.
Under året som gick förbättrades förutsättningarna för att kunna bistå patienter med hjälp för sina
besvär på distans avsevärt, tack vare rätt insatser på
vårdcentralerna, en snabb omställning av vårdpersonalen och ett välanpassat stöd från det gemensamma
kontoret. Med nästan 60 anslutna vårdcentraler och
en handfull anslutna specialistmottagningar finns
alla förutsättningar för att fortsätta på inslagen väg.
Trots att Mitt PTJ fortfarande befinner sig i en
tidig och expansiv fas, är det tydligt att erbjudandet
har mottagits väl. Antal digitala ärenden har, från
att i början av 2020 uppgå till drygt 300 per dag,
kommit att öka till fler än 1600 per dag i början av
november. Den tilltagande ärendevolymen beror
på att enheter som har varit digitalt aktiva ett tag
har kommit igång ordentligt, tillexempel genom att
fler kollegor på samma enhet arbetar digitalt och
genom att nya arbetssätt och rutiner har börjat sätta
sig. Därtill har utgående digitala kallelser, provsvar
och bokning av videobesök blivit allt vanligare, på
bekostnad av traditionell brevgång och den tidigare
flitigt använda analoga telefonen. Vidare har de

Mitt PTJ – Praktikertjänsts nya app
I mitten av november lanserades appen Mitt PTJ:
en vidareutveckling av den digitala tjänsten
Praktikertjänst 24. Mitt PTJ är en integrerad
lösning som gör det enkelt att röra sig mellan den
digitala och fysiska vården, och utgör en nyckel i
att skala upp Praktikertjänsts vårderbjudande.
Vi på Praktikertjänst har länge arbetat med digitala
lösningar inom ramarna för våra
vårdtjänster, men med anledning av "Med nästan
coronapandemin såg vi ett närmast

60 anslutna vårdcentraler
och en handfull anslutna specialistmotWDJQLQJDUƬQQVDOODIÑUXWV¿WWQLQJDUIÑU
att fortsätta på inslagen väg"
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Verksamhetens utveckling

digitala verktygen utvecklats med utgångspunkt i
verksamheternas behov och en tydlig stödorganisation omkring den digitala aktiva enheten börjat ta
form och struktur.
I takt med att vårdpersonalen blir än mer bekväma
i det digifysiska arbetssättet och patienters digitala
vårdbehov tilltar, förväntas antal digitala ärenden
att fortsätta öka under 2021. Det kommer också fortsättningsvis vara viktigt att värna om ett sammanhållet digifysiskt förhållningssätt som inte bygger
på två parallella system. Under 2021 behövs mer
stöd för organisk tillväxt för appen Mitt PTJ, mer
marknadsföring mot bred allmänhet och mer
organisatoriskt stöd till de digitaliserande enheterna.

Utredningen om det digifysiska vårdvalet inväntar
lagrådsremiss
'HQMDQXDULDYVOXWDGHVUHPLVVUXQGDQIÑUXWUHGQLQJHQoo'LJLI\VLVNWYÀUGYDOs7LOOJ¿QJOLJSULP¿UYÀUGEDVHUDGSÀ
EHKRYRFKNRQWLQXLWHWoo3UDNWLNHUWM¿QVWYDUHQDYGHLQVWDQVHU
VRPYDULQEMXGQDWLOODWWO¿PQDHWWUHPLVVYDUSÀXWUHGQLQJHQV
EHW¿QNDQGH,YÀUW\WWUDQGHEHWRQDGHYLEODQGDQQDWKXUGHQ
digifysiska vården kan nyttjas i omställningen till en mer
SDWLHQWQ¿UDYÀUGPHGXWJÀQJVSXQNWLSULP¿UYÀUGHQ'HW
KDQGODUPHUVSHFLƬNWRPDWWVNDSDÑNDGWLOOJ¿QJOLJKHWYLONHW
NDQEDQDY¿JHQIÑUNRQWLQXLWHWRFKHQPHUSDWLHQWFHQWUHUDG
YÀUGG¿USDWLHQWHQJHVE¿WWUHIÑUXWV¿WWQLQJDUDWWIÑUVWÀVLQ
VLWXDWLRQRFKYDUDGHODNWLJLDWWIÑUE¿WWUDGHQQDXQGHUVLQ
YÀUGUHVD5HJHULQJHQIÑUY¿QWDVIDWWDEHVOXWLKXUXYLGDPDQ
avser att gå vidare med förslaget efter att man har gått
igenom remissvaren, varefter en lagrådsremiss kan tas fram
RFKSUHVHQWHUDVIÑU/DJUÀGHW

Fortsatt stor efterfrågan att vänta
Vårdsektorn står i ett formativt skede, där digitala
lösningar förväntas växa och bli en allt mer betydande
faktor i vård och behandling. Även om coronapandemins omvälvande effekter på samhället legat
till grund för en synnerligen snabb omställning bör
det senaste årets utveckling inte enbart ses som en
tillfällighet eller temporärt stadie. Bara sedan 2018
har Praktikertjänst hanterat nästan 450 000 digitala
ärenden. Den digifysiska vården är här för att stanna,
och Praktikertjänst ser fram emot att fortsätta sin utveckling med att hitta nya lösningar och göra svensk
hälso- och sjukvård ännu bättre. Specialistvård och

rehabmottagningar inom Praktikertjänst står bland
annat i startgroparna vad gäller digital kontaktyta,
med såväl piloter som skarpa införanden.
I utvecklingen av den digitala vården lägger vi
också stor vikt vid att arbeta vidare med att hålla
vården behovsstyrd och inte efterfrågestyrd. Det är
en viktig prioritering för att säkerställa att samhällets resurser används på ett så effektivt sätt som
möjligt och för att alla patienter ges rätt till vård på
lika villkor, också när tillgängligheten ökar.
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Tandvård

Ökat patientfokus borgar
för bättre vård
7DQGYÀUGHQKDUGUDEEDWVKÀUWDY&RURQDSDQGHPLQVIUDPIDUW(ƪHNWHQYDU
VRPPHVWSÀWDJOLJXQGHUYÀUHQQ¿UEULVWSÀVN\GGVXWUXVWQLQJRFKHQWLOO
WDJDQGHVPLWWVSULGQLQJEHJU¿QVDGHPÑMOLJKHWHUQDWLOOSODQHUDGHRFKLFNH
DNXWDEHVÑN.ULVHQKDUIÑUWPHGVLJHQVWRUYÀUGVNXOGRFKHQÑNDGULVNIÑU
HQIÑUV¿PUDGWDQGK¿OVD

800
tandläkarverksamheter

20
tandtekniska labb

3 550
medarbetare inom
tandvård

3 606
miljoner kronor
i omsättning

Coronapandemins intåg i samhället ställde tvärt om
förutsättningarna för den svenska tandvården. Även
om behandlingen i sig kunnat ske under kontrollerade former ur ett smittohänseende, utgjorde eventuella möten på vägen till en mottagning en riskfaktor.
Parallellt tillkom ett växande behov av att spara på
personlig skyddsutrustning till den hårt pressade
sjukvården. Flera regioner valde därtill att avråda
till besök för personer i riskgrupper som inte hade
ett akut behov. Följden blev en närmast lavinartad
minskning av bokningar och planerade vårdbesök.
Mot bakgrund av detta korttidspermitterades en stor
andel medarbetare inom tandvården, som mest cirka
3 000 personer under andra kvartalet.
Utvecklingen har dock inte varit begränsad till
Praktikertjänsts kliniker, utan har drabbat hela den
svenska tandvårdsmarknaden. När läget var som
värst under våren hade exempelvis Folktandvården
AB i Stockholm endast 10 av sina cirka 50 kliniker
öppna. Den breda nedgången i tandläkarbesök kan
få långsiktiga konsekvenser för tandhälsan. Planerade besök, som ger möjlighet att upptäcka problem
innan de kräver större behandlingar, är viktiga för
att motverka höga kostnader, lidande för patienter
samt sämre tandhälsa och allmänhälsa.
Sveriges största vårdgivare inom tandvård
Praktikertjänst är Sveriges största bolag inom tandvård där nästan var tredje tandvårdspatient i Sverige
besöker någon av våra cirka 800 tandläkarverksamheter. Inom ramarna för vår verksamhet erbjuder vi
allt från allmäntandvård, implantat och kirurgi till
estetisk tandvård och har även flera verksamma

specialister. Våra cirka 3 550 medarbetare innefattar
tandläkare, tandhygienister, tandsköterskor och viss
administrativ personal, och vi har även flera dentaltekniska laboratorier. Av dessa är 850 verksamhetsansvariga tandläkare och således också delägare
i Praktikertjänst.
Verksamhetsformen PTJ Dental, där tandläkare
erbjuds att gå in som anställda utan att bli delägare,
har mottagits väl sedan sin lansering 2018 och fortsätter att växa. PTJ Dental finns idag över hela Sverige
och är en uppskattad väg in i Praktikertjänst. Det
är därtill ett sätt för Praktikertjänst att växa genom
externa förvärv och på så sätt förbli konkurrenskraftiga över tid.
Nettoomsättningen inom tandvård uppgår till
3 606 (4 313) miljoner kronor. Likt de senaste årens
trend har antalet mottagningar minskat något till
följd av framförallt pensionsavgångar. Samtidigt
har omsättningen per mottagning ökat något, dels
på grund av fler assistenttandläkare och högre
produktivitet.
Vidgad omfattning på utredningen om
en jämlik tandhälsa
Utredningen ”Ett tandvårdssystem för jämlik
tandhälsa” fick under det gångna året två tilläggsdirektiv: ett om att utreda och föreslå en ny reglering
för tandvård till personer med särskilda behov av
tandvårdsinsatser, och ett andra om utreda och
föreslå alternativa modeller för ett nytt eller justerat
statligt högkostnadsskydd. I samband med det första
tillkommande direktivet förlängdes utredningstiden
och ett nytt datum för redovisning av betänkandet
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sattes till den 1 mars 2021. Under november 2020
tillkom ytterligare ett tilläggsdirektiv, dock förlängdes inte utredningstiden då. Utredningen har sedan
tidigare i uppdrag att se över hur tandvårdssystemet
kan utvecklas för att bli mer resurseffektivt och
jämlikt. Här aktualiseras bland annat den politiska
diskussion som handlat om huruvida om tandvården ska finansieras på samma sätt som hälso- och
sjukvården.
Parallellt med statens offentliga utredning har andra
initiativ som ser till ökad patient- och konsumentnytta
lanserats under året. Den 3 februari offentliggjordes
exempelvis Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket
sin prisjämförelsetjänst ”Tandpriskollen”. Tjänsten,
som möjliggör för patienter att jämföra priser mellan
olika aktörer, har fått viss kritik för att den ger en något förenklad bild av ett tandläkarbesök. Framförallt
efterfrågas det att tjänsten tar större hänsyn till kvalitet
och inte enbart ser till pris. Samtidigt finns dock en
förhoppning om att den kan komma att bli en relevant
informations- och upplysningstjänst som stärker
konsumentens ställning på tandvårdsmarknaden.

"Trenden kan ses som symptomatisk för
en omfattande strukturomvandling inom
tandvården, där mottagningar går mot
större patientunderlag som möjliggör
mer bärkraftiga verksamheter"

Tandvårdens strukturomvandling
Praktikertjänst har de senaste åren sett antalet
tandläkarmottagningar minska, till följd av en
åldrande yrkeskår. Under 2020 rekryterades 41 nya
tandläkare, men under året gick även 47 i pension.
Utmaningen med nyrekryteringar är inte unik för
Praktikertjänst utan sker på ett brett plan över hela
välfärdssektorn och är särskilt påtaglig för verksamheter utanför storstäderna. Ökad synlighet och
kännedom för unga tandläkare för att sticka ut i den
tilltagande konkurrensen om framtidens medarbetare
är således en prioriterad aktivitet för Praktikertjänst.
En annan anledning till att antalet mottagningar
minskar är ett mer resurseffektivt förhållningssätt
till strukturen på verksamheten, i vilket allt fler
väljer att slå ihop mottagningar. Trenden kan ses
som symptomatisk för en omfattande strukturomvandling inom tandvården, där mottagningar går
mot större patientunderlag som möjliggör mer bärkraftiga verksamheter. Utvecklingen bör också ses i
ljuset av den förbättrade tandhälsan som lett till att
patienter inte behöver behandlas lika ofta. Det handlar dels om att bli mer ekonomiskt bärkraftig, dels
om att bli mer bärkraftig i termer av strukturkapital
och teknik. Det senare har blivit en allt viktigare
resurs för att kunna hantera den odontologiska och
verksamhetsorienterade administration som blivit
allt mer tidskrävande till följd av nya förordningar
och krav från myndighetssverige.

Tandvården Skeppsbron
Enligt Socialstyrelsen minskade
besöken i tandvården med en
halv miljon mellan januari och
september jämfört med samma period 2019. Den största
minskningen är i åldern 70 år och
äldre, en patientgrupp som i stor
utsträckning besöker den privata
tandvården.
)ÑU&DUO(PLO5H[PDQsWDQGO¿NDUH
RFKYHUNVDPKHWVFKHISÀ7DQGYÀUGHQ
6NHSSVEURQL0DOPÑsKDUQHGJÀQJ-
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HQYDULWN¿QQEDU)UÀQDSULOSHUPLW
WHUDGHVDOODPHGDUEHWDUHSÀ
SURFHQW
s1¿VWDQK¿OIWHQDYYÀUDSDWLHQWHU
WLOOKÑUGHHQULVNJUXSSRFKG¿UIÑU
JLFNYLQHUWLOODWWDUEHWDWYÀGDJDUL
YHFNDQV¿JHU&DUO(PLO5H[PDQ
RFKIRUWV¿WWHU
s)¿UUHEHVÑNPHQIRUWVDWWD
NRVWQDGHUIÑUK\URURFKDQGUDDYWDO
KDUVÀNODUWSÀYHUNDWHNRQRPLQ0HQ
YLKDUNODUDWRVVWDFNYDUHVWÑGHW

IÑUNRUWWLGVSHUPLWWHULQJDU
8QGHUKÑVWHQKDUDQWDOHWSDWLHQWHU
ökat, men inte till normala nivåer,
RFKQ\DDUEHWVV¿WWKDULQIÑUWV
s9LNRQWDNWDUDOODSDWLHQWHULQQDQ
EHVÑNHWRFKY¿JHUULVNHQIÑUVPLWWD
mot risken för försämrad tandK¿OVD2PSDWLHQWHQKDUEHVY¿UVÀ
¿UGHWVM¿OYNODUWDWWGHVNDNRPPD
9LY¿UQDUYÀUDSDWLHQWHUVK¿OVDRFK
G¿U¿UPXQQHQHQFHQWUDOGHOV¿JHU
&DUO(PLO5H[PDQ
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Kontinuitet driver kvalitet
Praktikertjänst har återigen Sveriges nöjdaste tandvårdspatienter. Enligt Svenskt Kvalitetsindex, SKI,
senaste kundnöjdhetsundersökning som offentliggjordes i april är Praktikertjänst med en kundnöjdhet på 83,2* procent ohotad etta. Undersökningen
fann även att cirka 97 procent känner förtroende för
sin Praktikertjänstmottagning och att 95 procent
känner sig trygga hos sin behandlare. Samtidigt
fortsätter den privata tandvården i allmänhet att
prestera bra med en kundnöjdhet på 79,4 procent;
att jämföra med Folktandvårdens 70,5 procent.
Patientmötet är fortsatt en avgörande faktor och
understryker vikten av engagemang, lyhördhet och
god service. Resultatet får ses som ett kvitto på att
Praktikertjänst modell, som fokuserar på bemötandet och har som ambition att bygga långsiktiga relationer, uppskattas. Genom kontinuitet, i termer av
att patienten kan känna sig trygg i att det är samma
tandläkare och tandvårdsteam som står för behandlingen, skapas också den höga kvalitet och kundvård
som efterfrågas av patienter.
Nya insikter om digitaliseringen av
tandvården
I februari lanserade Praktikertjänst ett pilotprojekt för tandvård i mobilen. En viktig slutsats från

"Utvecklingen av det digitala tandvårdserbjudandet är också ett led i Praktikertjänst övergripande digitalisering, i vilket
målet är att patienter ska kunna samla
alla sina vårdtjänster på ett ställe"
projektet var att digital tandvård hittills i första hand
verkar handla om nybokning av fysiska besök på
tandvårdsmottagningen. Detta motiverade tillägget
av webbtidböcker för tandvård till appen Mitt PTJ
i slutet av 2020. Utvecklingen av det digitala tandvårdserbjudandet är också ett led i Praktikertjänst
övergripande digitalisering, i vilket målet är att
patienter ska kunna samla alla sina vårdtjänster på
ett ställe.
Parallellt med de omfattande satsningar som gjorts
på Praktikertjänsts digitala vårderbjudande har också
den interna digitaliseringen tagit nya steg framåt.
Under året har implementeringen av Praktikertjänsts
egna journalsystem och molnbaserade plattform för
tandvård Frenda gått in i sin slutfas. Med Frenda blir
det möjligt att dela vårdinformation mellan olika mottagningar, säkerställa efterlevnaden av aktuella säkerhetskrav och minska kostnader för administration.

6LƪUDQIÑULQQHYDUDQGHÀUKDUUHGDQNRPPLWRFKNO¿WWUDUWLOO
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Hälso- och sjukvård

Nya utmaningar sätter hälso- och
sjukvården på prov
'HQVYHQVNDK¿OVRRFKVMXNYÀUGHQKDUKDUXQGHUGHWJÀQJQDÀUHWYDUVWDUNW
SU¿JODGDYFRURQDSDQGHPLQ3DQGHPLQIÑUVYÀUDGHDYVHY¿UWIÑUXWV¿WWQLQJDUQD
IÑUK¿OVRRFKVMXNYÀUGHQPHQVYDUDGHVXQGHUÀUHWXSSDYHQHQRUPLQVDWVDY
YÀUGSHUVRQDOUXQWRPL6YHULJH3ULYDWDYÀUGJLYDUHKDUVSHODWHQFHQWUDOUROOL
GHQNUDIWVDPOLQJHQPHGRPIDWWDQGHDQVWU¿QJQLQJDUIÑUDWWVWÑWWDRƪHQWOLJD
YHUNVDPKHWHURFKY¿UQDSDWLHQWHUQD

80
vårdcentraler

100
specialistverksamheter

35
rehabverksamheter
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Sedan spridningen av covid-19 tog fart i Sverige i
början av mars har hälso- och sjukvården varit hårt
ansatt. Under året har vårdpersonal brottats med
sjukfrånvaro, materialbrist och en rad andra osäkerhetsfaktorer som föranlett en situation som saknar
motstycke i modern tid. Kortidspermitteringar inom
framförallt primärvården, men också specialistvården och rehab, har adderat ytterligare ovisshet
och arbetsbörda för flera mottagningar. Det hårda
trycket på sjukvården har också föranlett avrop från
regionerna, inte minst när regionerna behövt gå
upp i krisläge.

till ett verksamhetsområde, utan har drabbat både
primärvården, specialistvården och rehab.
En del av problemen för svensk hälso- och sjukvård föregår dock coronapandemin. Med skenande
kostnader, låga ersättningar, kortsiktiga avtal, en
ökande andel vårdkrävande äldre och en växande
kompetensbrist står Sverige inför flera utmaningar
under de kommande åren. I ett remissvar till betänkandet av utredningen ’’God och nära vård – en
reform för ett hållbart hälso- och sjukvårdssystem’’
bemötte Praktikertjänst några av dessa utmaningar.
Här betonades bland annat vikten av att den statliga

"Under året har vårdpersonal brottats med sjukfrånvaro,
materialbrist och en rad andra osäkerhetsfaktorer som
föranlett en situation som saknar motstycke i modern tid"
Ett utmanande läge för svensk sjukvård
Coronapandemin har fört med sig långtgående
konsekvenser för såväl människor på ett individuellt
plan, som samhället i stort. En betydande sådan är
den växande vårdskulden som tillkommit till följd
av uppdämda vårdbehov och långa mottagningssamt operationsköer. Vårdskulden är inte begränsad
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styrningen ökar och att den nationella taxan inte
avvecklas. Det kommer därtill vara fortsatt viktigt
att värna valfriheten och mångfalden inom vården,
och säkerställa att ambitionsnivån för primärvården,
fysioterapin och specialistvården inte sänks.

Verksamhetens utveckling

Med vården i fokus
Praktikertjänst är en av de största privata hälso- och
sjukvårdsaktörerna i Sverige och erbjuder allt från
primärvård, rehabilitering och specialistvård inom
flera olika specialistområden. En av fem vårdpatienter besöker någon av våra läkare. Verksamheterna
finns runt om i hela Sverige och består av vårdcentraler, barnavårdscentraler, mödrahälsovård,
psykologer och psykoterapeuter, fysioterapeuter och
andra specialister. Huvuddelen av verksamheterna
drivs via vårdavtal på uppdrag av regioner eller via
den nationella taxan.
På våra mottagningar arbetar läkare, fysioterapeuter, psykologer, sjuksköterskor, barnmorskor,
logopeder, arbetsterapeuter, socionomer, kiropraktorer, dietister och viss administrativ personal. Det
gemensamma kontoret sköter i huvudsak kringliggande verksamhetsområden som marknadsföring,
administration, utveckling och finansiering vilket
gör att vårdpersonalen kan koncentrera sig på det
som de gör bäst – att ge bra vård till patienterna.

Goda förutsättningar för fortsatt tillväxt
Nettoomsättningen inom hälso- och sjukvården
uppgår till 4 732 (6 528) miljoner kronor. De senaste
åren har antalet mottagningar minskat något till
följd av flera pensionsavgångar, samtidigt som
omsättningen per mottagning ökar. Under året
upptog exempelvis Nödinge Vårdcentral patienter
och personal från Bohus Vårdcentral efter att denna
lades ner, och bytte i samband med det namn till
Ale Vårdcentral. I sin nya tappning är Ale vårdcentral en av de största i Västra Götalandsregionen.
Ett annat styrkebesked är återhämtningen av den
nedläggningshotade Laurentiuskliniken i Halland
som kan fortsätta sin verksamhet tack vare en massiv
stödinsats.
Under 2020 genomfördes en omorganisation av
strukturen på Praktikertjänsts centrala support, i vilket arbetet mot affärsområdena hälso- och sjukvård
och tandvård slogs samman. Sammanslagningen
syftar till att nå ökad tillväxt genom synergier mellan
affärsområdena. Omorganisationen skapar också
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förutsättningar för att kunna organisera stöd och utveckling utifrån grad av komplex affär och i förlängningen olika behov, snarare än vilket affärsområde
man tillhör.
Kvalitet resultatet när kontinuitet premieras
Praktikertjänst fortsätter ha de nöjdaste patienterna
i Sverige. Detta står klart efter att 84 procent av de
som besöker våra vårdcentraler uppger sig vara nöjda
med sin vård. Det är talande för att Praktikertjänsts
värnande av kontinuitet och långsiktiga relationer
resulterar i hög kvalitet och nöjda patienter. Med
ökad digitalisering ser vi fram emot att ta nästa steg i
utvecklingen av vårt vårderbjudande, med målet om
att skapa en sömlös resa för patienterna där man ges
möjlighet att samla all sin vård på ett ställe.

3 000
medarbetare

4 732
miljoner kronor
i omsättning
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Coronapandemin ställer nya krav på ökad
tillgänglighet
För att undvika smittspridning har patienter och
vårdpersonal i högre utsträckning efterfrågat digitala
möten. Det har påkallat en snabb omställning till
ett mer digifysiskt arbetssätt, i vilket vårdpersonal
kommit att ta emot allt fler patienter digitalt. Våra
delägares beslutsamma agerande har varit helt avgörande i att vi lyckats möta upp det behovet. Denna
satsning är ett led i Praktikertjänsts digitalisering
och långsiktiga verksamhetsutveckling. Redan innan
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pandemin gjorde sig till känna har digitala lösningar
visat sig vara ett värdefullt komplement till fysiska
vårdbesök. Vi har bland annat kunnat se hur digital
teknik förbättrat patientupplevelsen genom att
underlätta vårdgivares möjlighet att dirigera patienter
rätt och avgöra i vilken ordning patienter tas emot.
I svallvågorna av pandemin har det också blivit
tydligt att det finns ett stort behov av ökad tillgänglighet, och att digital vård kan spela en avgörande roll
i att vårdgivare lyckas möta det behovet. I nästa steg
blir det viktigt att säkerställa en långsiktigt hållbar

Verksamhetens utveckling

tillgänglighet, där ökade möjligheter till vård verkar
i harmoni med regionernas och vårdgivares resurser.
Det handlar mer specifikt om att arbeta vidare med
att hålla vården behovsstyrd snarare än efterfrågestyrd, för att motverka att den ökade tillgängligheten
leder till att man frångår vårdens prioriteringsprinciper eller utgångspunkt i det medicinska behovet.
Hållbarhet för både patient och vårdgivare
Effekterna av en mer digifysisk vård har synliggjorts
på flera plan och är i de flesta avseendena positiva,
inte minst för vårdgivare. Genom digitaliseringen
blir patientens vårdresa mer överskådlig vilket förenklar det tvärprofessionella arbetet och samverkan
mellan olika yrkeskategorier, tillexempel en sjuksköterska och en läkare inom samma vårdenhet. Därtill
tillkommer utrymme för triage och planering som
lägger grunden för en framgångsrik samordning av
rätt patient, på rätt plats, i rätt tid. Digitala vårdbesök bidrar även till att begränsa antalet fysiska dropin och lätta trycket på den idag ansträngda hälso- och
sjukvården. Vi kan förutom med vittnesmål om
effektivisering, även med siffror från ärendehanteringen belägga att ett digifysiskt arbetssätt också
skapar mer ändamålsenliga och effektiva vårdmöten,
med färre samtal som belastar personal som följd.
Men även patienterna har mycket att vinna på att
ta nästa steg mot en mer digifysisk vård. Inte minst
borgar ovannämnda förbättringar för vårdgivare
för ökad patientsäkerhet och effektivare hantering.

Ökad digitalisering medför dessutom färre fysiska
brev och kortare ledtider. Något som blivit särskilt
angeläget under coronapandemin är därtill hur ökad
tillgänglighet genom digital teknik kan skapa nya
möjligheter för patienter att få hjälp med sina besvär
– även när det inte går att träffas fysiskt.

"I nästa steg blir det viktigt att säkerställa
en långsiktigt hållbar tillgänglighet, där
ökade möjligheter till vård verkar i harmoni
med regionernas och vårdgivares resurser"
Ytterligare prövningar väntar
Strax innan jul stod det klart att EU och Sverige
inleder massvaccinering mot Covid-19 i slutet av
2020. Vaccineringen är en viktig åtgärd för att
komma till bukt med smittspridningen men behöver
bedömas utifrån utfallet på befolkningsnivå innan
restriktioner kan hävas. Samtidigt är det tydligt att
coronapandemin är långt ifrån över och ett fortsatt
ansträngt läge är att vänta. Därtill växer behovet av
att hantera de sekundära effekterna av viruset, inte minst
i termer av uppdämda vårdbehov. Vårdskulden är särskilt
stor inom specialistvården, där vissa opererande enheter
legat nere under våren i och med att anestesipersonal
saknats till följd av avrop från regionerna. Samtidigt kvarstår problemet med en åldrande yrkeskår inom stora delar
av specialistvården och dålig tillförsel av nya läkare.

Flexibilitet viktigt när Alepraktiken ställde om
Tina Holmberg är specialist i
allmänmedicin och verksamhetschef på Alepraktiken i Västra Götaland. För henne blev pandemin
verklig när hon en kall marsdag
undersökte ett spädbarn med
misstänkt covid-19 i en bil.
s6DPPDNY¿OOVNUHYMDJHWWLQO¿JJ
LHQORNDO)DFHERRNJUXSSG¿UMDJ
HIWHUO\VWHHWWPLOLW¿UW¿OWRFKNORFNDQ
tio dagen efter hade Frivilliga
5HVXUVJUXSSHQUHVWHWWW¿OWXWDQIÑU
PRWWDJQLQJHQ6DPWLGLJWƬFNYLERUG

RFKVWRODUIUÀQHWWORNDOWHYHQWERODJ
V¿JHU7LQD+ROPEHUJVRPSDUDOOHOOW
PHGSDQGHPLQWDJLWÑYHUFLUND
SDWLHQWHUIUÀQHQDYYHFNODG
YÀUGFHQWUDO
Hon beskriver situationen som att
GHWRIWDNRPQ\DUXWLQHULEODQGƮHUD
JÀQJHUSHUGDJPHQDWWYHUNVDPKHWHQ¿QGÀIXQJHUDWRFKDWWDOOD
SDWLHQWHUIÀWWYÀUGHQGHEHKÑYHU
s$OODVW¿OOGHRPSÀUHNRUGWLGRFK
MDJ¿ULPSRQHUDGÑYHUPHGDUEHWDUQDVƮH[LELOLWHWRFKYLOMDDWWYHUNOLJHQ

DUEHWDPRWYLUXVHW'HWYLEHVW¿PW
KDUJ¿OOWRFKMDJWURUDWWGHWEHURUSÀ
DWWYLO\FNDWVVNDSDHWWEUDWHDPIUÀQ
EÑUMDQV¿JHU7LQD+ROPEHUJRFK
DYVOXWDU
s'LJLWDODYÀUGPÑWHQKDUYHUNOLJHQ
ELGUDJLWWLOODWWXSSU¿WWKÀOODYÀUGHQ
RFKYLKDURFNVÀKDIWEUDVDPYHUNDQPHGNRPPXQHQ9LNRPLJÀQJ
VQDEEWPHGUHJHOEXQGQDPÑWHQRFK
KDUOÑSDQGHVWÑWWDWYDUDQGUDH[HPSHOYLVPHGVN\GGVXWUXVWQLQJ
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Hållbarhet

6DPK¿OOHWVWÀULQIÑUVWRUDXWPDQLQJDU*OREDODGULYNUDIWHUVRPIÑU¿QGUDGGHPRJUDƬUHVXUV,VH[WLRÀUKDU3UDNWLNHUWM¿QVWHUEMXGLWKÑJNYDOLWDWLYWDQGYÀUGRFKK¿OVR
EULVWRFKNOLPDWIÑU¿QGULQJDU¿UXWPDQLQJDUVRPDOODVDPK¿OOHWVDNWÑUHUEHKÑYHUDGUHVVHUDRFK
RFKVMXNYÀUGWLOOSDWLHQWHUUXQWRPLKHOD6YHULJH(QYLNWLJGLPHQVLRQDY
IÑUKÀOODVLJWLOO3UDNWLNHUWM¿QVW¿ULQJHWXQGDQWDJ)ÑURVV¿UGHWVM¿OYNODUWDWWWDDQVYDUIÑUDWW
YÀUWDUEHWH¿UGHSURFHVVHUVRPV¿NHUVW¿OOHUDWWYLKDUQÑMGDPHGDUEHWDUH
XWYHFNODGHQVYHQVNDYÀUGHQSÀHWWV¿WWVRPIU¿PMDUK¿OVDRFKPLOMÑVDPWLGLJWVRPYLKXVKÀOOHU
RFKKXVKÀOODUPHGVDPK¿OOHWVUHVXUVHU8QGHUIÑUGMXSDUYLYÀUWKÀOOPHGYÀUDJHPHQVDPPDUHVXUVHU9LYLOOELGUDWLOODWWVNDSDHQKÀOOEDUIUDPWLGRFKSÀHWWOÀQJEDUKHWVDUEHWH\WWHUOLJDUHPHGHQUDGQ\DLQLWLDWLYRFKLQVDWVHU
VLNWLJWRFKLQWHJUHUDWV¿WWJHHWWSRVLWLYWELGUDJWLOOGHWVDPK¿OOHG¿UYLYHUNDU
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Höjdpunkter under året
6DPK¿OOHWVWÀULQIÑUVWRUDXWPDQLQJDU*OREDOD
GULYNUDIWHUVRPIÑU¿QGUDGGHPRJUDƬUHVXUVEULVW
NOLPDWIÑU¿QGULQJDURFKSDQGHPLHU¿UXWPDQLQJDU
som alla samhällets aktörer behöver adressera
RFKIÑUKÀOODVLJWLOO3UDNWLNHUWM¿QVW¿ULQJHW
XQGDQWDJ)ÑURVV¿UGHWVM¿OYNODUWDWWWDDQVYDU

IÑUDWWELGUDWLOODWWXWYHFNODGHQVYHQVNDYÀUGHQ
SÀHWWV¿WWVRPIU¿PMDUK¿OVDRFKPLOMÑVDPWLGLJW
VRPYLKXVKÀOODUPHGYÀUDJHPHQVDPPDUHVXUVHU
9LYLOOELGUDWLOODWWVNDSDHQKÀOOEDUIUDPWLGRFKSÀ
HWWOÀQJVLNWLJWRFKLQWHJUHUDWV¿WWJHHWWSRVLWLYW
ELGUDJWLOOGHWVDPK¿OOHG¿UYLYHUNDU

85 % 84

nöjda medarbetare 2020

i kundnöjdhet inom
K¿OVRRFKVMXNYÀUG

83,2

*

i kundnöjdhet inom
tandvård 2020

6LƪUDQIÑULQQHYDUDQGHÀUKDUUHGDQ
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364

320

tandvårdsmottagningar
har deltagit i utbildning för
LPSOHPHQWHULQJDYGHWQ\D
ledningssystemet

tandvårdsmottagningar är
miljösanerade
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Praktikertjänsts hållbarhetsoch kvalitetsarbete
Praktikertjänst bidrar till ett mer
hållbart samhälle
I över 60 år har Praktikertjänst erbjudit högkvalitativ
tandvård och hälso- och sjukvård till patienter i hela
Sverige. För oss är det en självklarhet att vara en
ansvarsfull aktör i samhället som arbetar systematiskt, samverkar, visar omtanke och ständigt strävar
efter att förbättras. Hösten 2020 fattade Praktikertjänsts styrelse beslut om att höja ambitionen ytterligare. Under 2021 kommer därför flera insatser
för att utveckla Praktikertjänsts hållbarhetsarbete
att genomföras.
Hållbarhet är en integrerad del i det dagliga arbetet i våra olika verksamheter. Vårt främsta bidrag
till ett hållbart samhälle är att leverera högkvalitativ
vård samtidigt som vi värnar om våra medarbetare
och samhällets resurser. Vi arbetar för en nära
samverkan mellan offentlig och privat vård, något
som blivit ännu tydligare under coronapandemin.
Praktikertjänst har under året bidragit med både
personal och material till den offentliga vården för
att stötta och underlätta regionernas arbete.
Att samarbeta i effektiva vårdkedjor där våra
patienter får god vård, slipper onödiga köer och inte
behöver hänvisas fram och tillbaka, betyder i slutändan också mer vård för de gemensamma skattepengarna. Genom att erbjuda våra patienter en högkvalitativ vård är det möjligt för patienten att återhämta
sig snabbare. På längre sikt innebär detta att fler
människor kan arbeta och således bidra till samhällets utveckling. En vård med hög kvalitet ökar dessutom effektiviteten vilket möjliggör att samhället i
det långa loppet får mer vård för pengarna.
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Hållbarhetsstyrning
Vi strävar efter att samtliga av Praktikertjänsts verksamheter ska kunna erbjuda en så säker och hållbar
vård som möjligt, både för patienter, medarbetare,
samhället och miljön. Vi vill bidra till att skapa en
hållbar framtid och på ett långsiktigt och integrerat
sätt ge ett positivt bidrag till de samhällen där vi
verkar. Praktikertjänsts hållbarhetsstyrning utgår
från vår vision, våra värderingar och vårt processbaserade ledningssystem med styrande dokument
som policyer och riktlinjer. Det är vd:n i moderbolaget Praktikertjänst som har det övergripande
ansvaret för dessa frågor.

GI

Hållbarhet

Våra fokusområden

Vårt hållbarhetsarbete
samlas i tre fokusområden
Utifrån våra tre fokusområden arbetar vi för ett hållbart samhälle och fortsätter att erbjuda vård av hög
kvalitet, samtidigt som vi har engagerade och nöjda
medarbetare och hushållar med samhällets resurser.
Våra fokusområden har tagits fram via en intressentanalys som, med hjälp av en risk- och möjlighetsanalys, har tagit fram Praktikertjänsts väsentliga
risker och möjligheter. Dessa ligger till grund för
våra icke-finansiella resultatindikatorer (KPI), vilka
vi har tagit fram för respektive fokusområde.
Fokusområdena grundar sig på våra affärsområden och genomsyras av våra värderingar: omtanke,
professionalism och nytanke. Våra fokusområden
är förankrade i FN:s globala mål i Agenda 2030
för hållbar utveckling, vilken syftar till att utrota
fattigdom och hunger, minska ojämlikheter och

+¿OVDRFKY¿OEHƬQQDQGH

Arbetsmiljö och jämställdhet

0ÀOQXPPHU*RGK¿OVDRFK
Y¿OEHƬQQDQGH¿UQ¿UDVDPPDQNRSSODWPHG3UDNWLNHUWM¿QVWVN¿UQYHUNVDPKHW*HQRPYÀUWVMXNGRPVförebyggande arbete med årliga
kontroller av tandhälsa, barntandYÀUGPHGWDQGUHJOHULQJRFKROLND
hälsofrämjande erbjudanden inom
K¿OVRRFKVMXNYÀUGELGUDUYLWLOOJRG
K¿OVDRFKKÑJWY¿OEHƬQQDQGH9LVHU
vårt ansvar utifrån hela vårdkedjan
RFKYLOOHUEMXGDYÀUDSDWLHQWHUYÀUG
DYKÑJNYDOLWHW

(QJDJHUDGHPHGDUEHWDUHRFKGHO
ägare är en förutsättning för att
kunna leverera vård av hög kvalitet
WLOOYÀUDSDWLHQWHU(QJRGDUEHWVPLOMÑVDPWEUDRFKOLNDYLOONRU¿UHQ
förutsättning för att vi ska kunna
erbjuda våra medarbetare en jämVW¿OOGRFKDWWUDNWLYDUEHWVSODWV0ÀO
-¿PVW¿OOGKHWRFKPÀO$QVW¿QGLJDDUEHWVYLOONRURFKHNRQRPLVN
WLOOY¿[W¿UG¿UIÑUGHKÀOOEDUKHWVPÀO
som ligger närmast vår verksamhet
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9ÀUYHUNVDPKHWKDUSÀYHUNDQSÀ
PLOMÑQYLONHWYLEHKÑYHUKDQWHUDRFK
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sanitet för alla är ett viktigt hållbarhetsmål för Praktikertjänst som vi
MREEDUDNWLYWPHG$WWELEHKÀOODHQ
god hygien är en förutsättning för vår
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IÑUDWWPLQLPHUDXWVO¿SSHQDYGHQWDOW
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KDQWHULQJ0ÀO0LQVNDGRM¿POLNhet, är något som Praktikertjänst
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orättvisor, främja fred och rättvisa och lösa
klimatkrisen. FN:s globala hållbarhetsmål är en
av flera utgångspunkter för Praktikertjänsts hållbarhetsarbete. Vi har valt ut fem av FN:s hållbarhetsmål, SDG 3, 5, 6, 8 och 10, som ligger nära
vår verksamhet och där vi har
störst möjlighet att bidra eller
där vi idag har en påverkan
som vi behöver hantera. Under
2021 kommer vi att ta nästa
steg för vårt arbete med Agenda
6DPK¿OOHPLOMÑRFKƬQDQVLHULQJ
2030 genom att utveckla egna
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KPI:er som är relaterade till
med samhällets resurser är en självNODUKHWIÑURVVSÀ3UDNWLNHUWM¿QVW9L
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Vård av hög kvalitet till våra
patienter
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genomför alltid en händelseanalys för att identifiera
God hälsa är en grundläggande förutsättning för
GOD UTBILDNING
JÄMSTÄLLDHET
RENT VATTEN OCH
bakomliggande
orsaker. För att sprida lärdomarna
människors
möjlighet
att
nå
sin
fulla
potential
och
FÖR ALLA
SANITET FÖR
ALLA
beskrivs alla vårdskador (avidentifierade) med de åtbidra till samhällets utveckling. Investeringar i hälsa
gärder som gjorts på vårt intranät. Införande av nya
genom till exempel hållbara hälso- och sjukvårdssystem är därför alltid en återinvestering i samhällets metoder, material och annat som direkt kan påverka
patientsäkerheten föregås av en riskanalys.
utveckling i stort. Grunden för all vård är övertygelVårt nya, gemensamma ledningssystem är processsen om att alla människor har lika värde. Respekten
orienterat enligt Socialstyrelsens föreskrifter och är
för den enskilda människans värdighet, självbestämHÅLLBARA STÄDER
mandeMINSKAD
och integritet är grundförutsättningar
för HÅLLBARett viktigt led i att förbättra patientsäkerheten och
OJÄMLIKHET
OCH SAMHÄLLEN
KONSUMTION OCH
upprätthålla en hög kvalitet. Arbetsmiljöarbetet är
Praktikertjänsts verksamhet. Praktikertjänsts värdePRODUKTION
integrerat i patientsäkerhetsarbetet för att skapa
ringar professionalism, omtanke och nytanke väglesynergier som bidrar till effektivitet, helhetssyn, delder vårt arbete och vår främsta prioritet är patienten.
aktighet och högre patientsäkerhet. Årligen hanterar
Årligen söker sig en stor del av Sveriges patienter
vi stora mängder patientdata, vilket ställer höga krav
till någon av våra mottagningar. Vi respekterar den
på vårt dataskydd. All information och data inom
enskilda människans behov av trygghet och säkerhet
koncernen skyddas ändamålsenligt för att ingen obeoch viFREDLIGA
visar patienter
och närstående
omtanke och
OCH
GENOMFÖRANDE
INKLUDERANDE
OCH GLOBALT
hörig ska kunna komma åt dessa. Vi följer gällande
respekt
oavsett ålder, kön, funktionshinder,
utbildning, SAMHÄLLEN
social ställning, etniskPARTNERSKAP
eller religiös tillhörighet lagar och regelverk för insamling och behandling
av personuppgifter och under de senaste åren har
eller sexuell läggning.
system och rutiner uppdaterats för att följa dataskyddsförordningen GDPR. Under hösten 2020 har
9ÀUDƪ¿UVPRGHOOE\JJHUSÀKÑJNYDOLWHW
ett nytt koncerngemensamt IT-system lanserats vilket
och kontinuitet
förenklar och förbättrar arbetet i ledningssystemet.
Ett bra bemötande, information kring behandlingsalternativ och delaktighet i vården blir allt viktigare
för patienter. Dessutom är dessa delar grundläggHållbar riskmedvetenhet
ande verktyg för en god vård. Våra mottagningar
Under 2020 har Praktikertjänst tillsammans med
utvärderas bland annat i de nationella patientenkäter
Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) utvecklat ett
som genomförs av Sveriges Kommuner och Regioner hållbart riskmedvetenhetsindex (HRM). Indexet
(SKR) och Svenskt Kvalitetsindex (SKI). Våra verkberäknas genom antal riskobservationer delat på
samheter har de senaste tio åren tillhört de med allra antal miljöavvikelser och går från 0-100 där 100 är
bäst resultat i dessa patientundersökningar.
det bästa resultatet. Syftet med att mäta riskmedvetenheten är att få ett beslutsunderlag vilket kan
användas för att motivera tidig rapportering innan
Proaktivt kvalitetsarbete och ständiga
en skada skett. Indexet ger oss ett verksamhetsreförbättringar
laterat nyckeltal som ett stöd i arbetet med ständig
De årliga patientenkäterna är också ett viktigt
förbättring.
verktyg för att identifiera och arbeta med nya förbättringsområden. Bättre vårdkvalitet och högre
patientsäkerhet skapas genom ett proaktivt kvalitetsarbete och ständiga förbättringar. En hög patientsäkerhet är grundläggande för alla våra verksamheter, inte minst eftersom ett enda misstag kan
orsaka en vårdskada. De vårdskador som ändå
inträffar rapporteras till myndigheterna och vi
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Praktikertjänsts Coronasupport
Sedan Corona-pandemin bröt ut i
början av mars 2020 har medarbetare i Praktikertjänsts verksamheter kämpat för att ställa om, anpassa sig och möta patienternas nya
behov för att minska smittspridningen. På central nivå har Anders
Jonsson och Jonas Orve bidragit
med att tolka och samordna beslut
för att skapa hög patientsäkerhet
och god kontinuitet.
&RURQDVXSSRUWHQHWDEOHUDGHVSÀ
Praktikertjänsts huvudkontor i
6WRFNKROPLPDUVQ¿UVLWXDWLRQHQ
började bli allvarlig med snabbt
ÑNDGVPLWWVSULGQLQJLIUDPIÑUDOOW
6WRFNKROPPHQRFNVÀLDQGUDGHODU
DYODQGHW&RURQDVXSSRUWHQVWDUWDGH
VRPHQFHQWUDOVWÑGIXQNWLRQGLW
verksamheterna kunde vända sig vid
IUÀJRUNRSSODGHWLOOSDQGHPLQsEÀGH
DGPLQLVWUDWLYDRFKYÀUGUHODWHUDGH
*UXSSHQWU¿ƪDGHVWLOOHQEÑUMDQ
GDJOLJHQRFKEHVWRGVRPPHVWDYHWW
GU\JWWLRWDOSHUVRQHUPHGNRPSHWHQVHULQRPƮHUDROLNDRPUÀGHQsIUÀQ
WDQGO¿NDUHRFKO¿NDUHWLOODƪ¿UVVWÑG
NRPPXQLNDWLRQRFK+5&RURQD
VXSSRUWHQVROLNDNRPSHWHQVHUJMRUGH
DWWYHUNVDPKHWHUQDƬFNOÑSDQGH
XSSGDWHULQJDURFKWRONQLQJDUDY
P\QGLJKHWHUQDVUHJLRQHUQDVRFK
regeringens olika beslut, riktlinjer
RFKUHNRPPHQGDWLRQHU*HQRP
VXSSRUWHQNXQGHGDJOLJLQIRUPDtion kanaliseras ut såväl via telefon
RFKLQWUDQ¿WVRPJHQRPƬOPHURFK
HSRVWXWVNLFN

$QGHUV-RQVVRQWDQGO¿NDUHVRPNOHY
LQLUROOHQVRPNYDOLWHWVFKHILIHEUXDUL
YDUPHGQ¿U&RURQDVXSSRUWHQ
VWDUWDGH+DQKDGHHQVDPRUGQDQGH
UROORFKDQDO\VHUDGH¿YHQROLNDV¿WW
DWWPLQVNDVPLWWVSULGQLQJHQLQRP
IUDPIÑUDOOWWDQGYÀUGHQ$QGHUV
-RQVVRQKDUDUEHWDWVRPWDQGO¿NDUH
i Praktikertjänst sedan 1989, men har
LQWHXSSOHYWQÀJRWVRPKDUSÀYHUNDW
3UDNWLNHUWM¿QVWVYHUNVDPKHWVÀP\FNHWVRPFRYLG
s'HWVYÀUDVWHKDUYDULWDWWLQWH
ULNWLJWYHWDYDUGHWVNDWDY¿JHQ9DG
säger myndigheterna härnäst? Hur
NRPPHUVDNHURFKWLQJDWWXWYHFNODV
KXUNRPPHUGHWSÀYHUND6YHULJHRFK
Y¿UOGHQ".RPPHUYLIÀORFNGRZQ
HOOHULQWH"0HQSÀQÀJRWV¿WWKDUMDJ
IÀWWEHVW¿PPDPLJIÑUDWWYÀUXSSJLIW¿UDWWVNDSDHQWU\JJDUEHWVPLOMÑ
PHGELEHKÀOOHQSDWLHQWV¿NHUKHW
i våra verksamheter, säger
$QGHUV-RQVVRQ
-RQDV2UYH¿UVSHFLDOLVWLDOOP¿QPHGLFLQRFKKDUDUEHWDWL3UDNWLNHU
WM¿QVWVHGDQ,GDJ¿UKDQ
ELWU¿GDQGHFKHIVO¿NDUHRFKDQP¿OQLQJVDQVYDULJRFKEOHYLGHUROOHUQD
HQQDWXUOLJGHODY&RURQDVXSSRUWHQ
Han berättar att hans roll under
SDQGHPLQEODQGDQQDWEHVWÀWWDY
DWWOÑSDQGHKDQWHUDIUÀJRUNULQJDWW
bedriva en smittsäker verksamhet
RFKVWÑWWDYHUNVDPKHWHUQDLGHUDV
OÑSDQGHDUEHWHRFKGÀWRONDWULNWOLQMHURFKEHVOXWNULQJVPLWWVN\GG
VPLWWVSULGQLQJRFKSURYWDJQLQJ

s6HGDQPDUVKDUMDJIÀWWO¿UDPLJ
mer om den skyddsutrustning vi
DQY¿QGHUVDPWRPVN\GGVHƪHNWHU
IÑUROLNDDQVLNWVPDVNHU'HWKDURFNså funnits stort behov av inläsning
NULQJSURYWDJQLQJRFKROLNDW\SHUDY
WHVWHUIÑUFRYLGRFKHQXWPDQLQJ
har varit att tolka regionernas olika
ULNWOLQMHUV¿JHU-RQDV2UYH
%ÀGH$QGHUV-RQVVRQRFK-RQDV
Orve betonar att året varit utmananGHRFKNU¿YWEÀGHQ\DDUEHWVV¿WWRFK
många arbetstimmar, men understryker samtidigt att Praktikertjänst har
en enorm styrka, däribland ekonomisNDPXVNOHUPHQRFNVÀPÑMOLJKHWDWW
IDWWDVQDEEDEHVOXWG¿U&RURQD
VXSSRUWHQ¿UHWWW\GOLJWH[HPSHO
s$WWDUEHWDWLOOVDPPDQVRFKYDUD
en del i ett större sammanhang tror
jag har varit viktigt för många under
SDQGHPLQ)UÀQYÀUWKÀOOKDUYLKM¿OSW
våra kollegor ute i verksamheterna
DWWWRONDUHNRPPHQGDWLRQHURFKYL
KDURFNVÀKDQWHUDWDOOWGHWSUDNWLVND
NULQJNRUWWLGVSHUPLWWHULQJDUYLONHW
givit en betydande avlastning för
PÀQJDV¿JHU$QGHUV-RQVVRQ
s3UDNWLNHUWM¿QVWVPÀQJDIÑUGHODU
KDUEHO\VWVXQGHUSDQGHPLQ9L
stöttar kring administrativa frågor
RFKOÀWHUYHUNVDPKHWHUQDIRNXVHUD
SÀGHWVRPGH¿UE¿VWSÀsDWWWU¿ƪD
RFKEHKDQGODSDWLHQWHU&RURQD
VXSSRUWHQKDUYDULWHWWW\GOLJW
H[HPSHOSÀKXUYLVQDEEWNXQGHKLWWD
en lösning för att ytterligare stötta
DOODYHUNVDPKHWHUV¿JHU-RQDV2UYH

Uppföljning1
Mål

Utfall
2020

Metod
2019

2018

90 % ”Kundnöjdhet” inom tandvård



85,1

85,5

6.,1ÑMGKHWVP¿WQLQJ1

q.XQGQÑMGKHWqLQRPSULP¿UYÀUG

84 %2

84 %

84 %

6.51DWLRQHOO3DWLHQWHQN¿W

1

%DVHUDVSÀƮHUDW\SHUDYSDWLHQWP¿WQLQJDU

6LƪUDQIÑULQQHYDUDQGHÀUKDUUHGDQNRPPLW
RFKNO¿WWUDUWLOO

2

84 %

nöjda kunder inom
primärvården

1DWLRQHOOSDWLHQWHQN¿WJHQRPIÑUGHVXQGHUKÑVWHQ
RFKLÀUGHOWRJUHJLRQHULXQGHUVÑNQLQJHQ6QLWWHWIÑU
VDPWOLJDEÀGHSULYDWDRFKRƪHQWOLJDYÀUGDNWÑUHU¿U

 .
 XQGQÑMGKHWLQRPVSHFLDOLVWYÀUGRFKUHKDE¿UQÀJRWVRPNRQWLQXHUOLJWIÑOMVXSSGRFNLQWHYLD6.,HOOHU6.5
8QGHUNRPPHUYLVRPWLGLJDUHQ¿PQWVXWYHFNODHJQD.3,HUPHGW\GOLJDUHNRSSOLQJWLOO$JHQGD
IÑUDWWNXQQDP¿WDRFKIÑOMDXSSYÀUWKÀOOEDUKHWVDUEHWHSÀHWWV\VWHPDWLVNWRFKWUDQVSDUHQWV¿WW
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Arbetsmiljö och jämställdhet

En god arbetsmiljö för våra
medarbetare
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Vi har tagit fram en åtgärdsplan under 2020,
Praktikertjänst strävar efter att vara Sveriges
GOD HÄLSA
GOD UTBILDNING
JÄMSTÄLLDHET
RENT VATTEN OCH
RENT
VATTENOCH
OCH
vilken innefattar en
uppdatering
mest attraktiva
vårdbolag
och
det
främsta
alternaVÄLBEFINNANDE
FÖR ALLA
SANITET
FÖR ALLA och förankring
SANITET
FÖR ALLA
av instruktioner och rutiner, utbildningar samt
tivet för alla som arbetar inom vården. Nöjda och
engagerade medarbetare är en förutsättning för att vi införskaffande av tekniska hjälpmedel. Bland annat
har en e-utbildning om hot och våld tagits fram. Vi
i förlängningen ska kunna förbättra hela sjukvården.
har även adderat två aktiviteter till verksamhetens
Det är så vi gör svensk vård bättre.
årskalender: en årlig riskbedömning av hot och våld,
samt en påminnelse om att genomföra e-utbildningEngagerade medarbetare gör en
HÅLLBAR
INDUSTRI,
MINSKAD
HÅLLBARA
en STÄDER
om hot och våld.HÅLLBAR
För verksamheter med särskilda
HÅLLBAR
god arbetsmiljö
INNOVATIONER
KONSUMTION OCH utbildning samt kurs
KONSUMTIONOCH
OCH
behov finns även lärarhandledd
Den kooperativa
modellen därOJÄMLIKHET
praktikerna själva OCH SAMHÄLLEN
INFRASTRUKTUR
PRODUKTION
i självförsvar.
äger enPRODUKTION
del av verksamheten borgar för en högre
grad av delaktighet då medarbetaren spelar en aktiv
Ökade stressnivåer i spåren av pandemin
roll i att förbättra arbetsmiljön, företagskulturen
Stress mäts på tre parametrar: ”för mycket att göra”,
och den egna utvecklingen. I linje med vår decentra”psykiskt påfrestande arbete” och ”otillräcklighet”.
liserade organisation är det lokala behov som ligger
Samtliga parametrar har ökat i år, det vill säga,
bakom EKOSYSTEM
de flesta OCH
konkreta initiativ
för
att
förbättra
FREDLIGA OCH
GENOMFÖRANDE
medarbetarna upplever en högre stressnivå överlag.
arbetsmiljön.
OCH GLOBALT
BIOLOGISK
INKLUDERANDE
Praktikertjänsts nivå är lägre än snittet för regioPraktikertjänst
systematiskt arbete förPARTNERSKAP
MÅNGFALD bedriver ettSAMHÄLLEN
nerna, men både Praktikertjänst och den offentliga
att skapa en god arbetsmiljö för våra medarbetare.
vården ligger långt över snittet på den övriga arbetsVarje år genomför vi medarbetarundersökningar för
marknaden. 2 2020 har präglats av pandemin och
att identifiera förbättringspotential och utvärdera
arbetsförhållandena inom hela vår verksamhet har
det arbete som görs. Frågorna i arbetsmiljöundervarit exceptionella. Det är därför viktigt att ha detta
sökningen utgår från Hållbart medarbetarengagei åtanke då vi värderar resultaten från de arbetsmiljömang (HME), som rekommenderas av SKR. Totalt
undersökningar som gjorts.
HME-index för Praktikertjänst blev 82 för 2020,
Att vårdpersonal har det stressigt på sina arbetsvilket är fyra enheter bättre än regionernas snitt på
platser är ingen nyhet, men under det senaste året
78. I arbetsmiljöundersökningen får medarbetarna
har det ökat ytterligare. Det här är en fråga som
svara på frågor som rör stress, motivation, ledarskap
och trivsel, samt frågor om diskriminering, kränkan- berör både den offentliga och privata vården och vi
kommer att behöva samarbeta i hela vårdkedjan för
de särbehandling samt hot och våld.
att förbättra arbetsmiljön. Praktikertjänsts verktyg
Mellan 2018 och 2019 ökade andelen medarför detta arbete är utrullningen av ett nytt arbetsbetare som uppgav sig blivit utsatta för kränkande
miljöprogram under 2021 som vi bedömer kommer
särbehandling, diskriminering eller hot och våld,
att leda oss i rätt riktning.
där situationerna oftast uppstår i sammanhang med
patient. Efter en justering av statistiken för 2019, där
Säkra strålmiljöer
det tidigare dotterbolaget Proliva har exkluderats,
Varje bestrålning från våra strålkällor sker efter beverkar trenden med ökad andel som uppger sig blivit
rättigandebedömning och de optimeras för att bli så
utsatta för våld eller hot om våld ha brutits, då resulbra som möjligt med hänsyn till det kliniska syftet,
tatet för 2020 minskat från 3,0 % till 2,8 %. Det är
fortfarande alldeles för högt – vi har nolltolerans mot vilket innebär en rimlig stråldos som varken är för
all form av kränkande särbehandling, diskriminering hög eller för låg. Utrustning kontrolleras och
underhålls enligt tillverkares och myndigheters
och hot och våld.
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Hållbarhet

Regeringens uppdrag till Arbetsmiljöverket om

instruktioner, vilket gynnar både dess hållbarhet
och säkerhet för användaren och patienten. Strålsäkerhet är en del av introduktionsutbildningen för
nya medarbetare och finns med i våra obligatoriska
utbildningar för medarbetare inom tandvård. Vid
utvärderingen av årets utbildning, har medarbetarna
kommenterat att de har blivit påminda om vikten av
att se över berättigandet och kommer att göra detta i
ännu större utsträckning än tidigare.
Låg sjukfrånvaro och personalomsättning
Hög sjukfrånvaro och personalomsättning är en
generell utmaning inom vården. Under 2020 ökade
sjukfrånvaron inom koncernen till 5,1 procent
samtidigt som personalomsättningen är fortsatt låg.
Troligen beror ökningen i sjukfrånvaro på en bättre
rapporteringsgrad av sjukfrånvaro. Den låga personalomsättningen beror med stor sannolikhet på vår
decentraliserade arbetsmiljö som möjliggör för den
enskilda medarbetaren att påverka och ha inflytande
över arbetsplatsen.
Ett lärande genom hela karriären
Vi är en lärande organisation som erbjuder våra medarbetare möjlighet till kompetensutveckling vilket
även hjälper oss att utveckla kvaliteten och därmed
ge patienterna den allra bästa vården. I vår kompetensportal PTJ Akademi kan alla medarbetare hitta
vårt breda utbud av kurser och få överblick över sin
utbildningshistorik. Under 2020 har vi utvecklat vårt
kompetensutvecklingsarbete och har adderat flera
utbildningar under året, bland annat tre utbildningar

särskilda informationsinsatser om risker i den rådanGHSDQGHPLQKDU¿YHQ3UDNWLNHUWM¿QVWWDJLWIDVWDSÀ
Praktikertjänst har därför ökat den interna informationen om vikten av ett systematiskt arbetsmiljöarbete
RFKV¿UVNLOWRPULVNHULGHQRUJDQLVDWRULVNDRFKVRFLDOD
DUEHWVPLOMÑQ([HPSHOSÀVÀGDQDULVNHU¿UDUEHWHXQGHU
PHUSUHVVDGHIÑUKÀOODQGHQKÑJDUEHWVEHODVWQLQJÑNDG
oro bland arbetstagare, säker skyddsutrustning samt
RPVW¿OOQLQJWLOOGLVWDQVRFKKHPDUEHWHDOODDVSHNWHU
VRPSDQGHPLQELGUDJLWWLOO

från externa aktörer: Antibiotika smart, VRIutbildning (vårdrelaterade infektioner) och Hygienutbildning. Vi har även uppdaterat den grundläggande kvalitetsutbildningen.
Praktikertjänst har skräddarsydda ledarskapsutbildningar för verksamhetschefer inom vården. Utbildningarna börjar med självledarskap och mynnar
ut i ett ovärderligt nätverk av likasinnade. Långsiktigt framgångsrika verksamheter behöver skickliga
ledare. Just ledarskap och att få människor att trivas
och prestera bra tillsammans är också pusselbitar
som är viktiga för effektivitet och hållbarhet.
Framtidens medarbetare
Vi arbetar aktivt för att etablera kontakt med studenter och unga yrkesverksamma, exempelvis genom
samarbeten med universitet, skolor och arbetsmarknadsmässor. Givet covid-19 har vi emellertid inte
kunnat genomföra de aktiviteter som vi vanligtvis gör
på grund av rådande regler och rekommendationer.
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Livspusslet – kombinera föräldraledighet
med verksamhetsövertagande
+DQQDKRFK3HWWHU$OOPÄUƬFN
pröva vikten av Work-life balance
på riktigt när de tog över Galleriatandläkarna i Kista i Stockholm
och samtidigt blev föräldrar.
1¿U+DQQDKRFK3HWWHUƬFNHUEMXGDQdet om att ta över tandläkarkliniken
L.LVWDVRPGHDUEHWDWSÀLƮHUDÀU
YDUWLPLQJHQNDQVNHLQWHGHQE¿VWD
+DQQDKYDUJUDYLGRFKGHEÀGDWYHNDde om det var rätt läge att starta en
HJHQYHUNVDPKHW6DPWLGLJWYDUEÀGH
3HWWHURFK+DQQDKVXJQDSÀDWWJÑUD
QÀJRWHJHWRFKVWDUWDQÀJRWQ\WW
s9LKDGHMXLQWHYÀJDWJÑUDGHW
KHOWVM¿OYD-DJYDUOLWHRUROLJLQQDQ
YLKDGHWU¿ƪDWQÀJRQIUÀQ3UDNWLNHUWM¿QVWRFKSUDWDWRPYLONHQPÑMOLJKHW
GHWIDQQVDWWWDÑYHU9LWRJXSSDWW
YLVNXOOHEOLIÑU¿OGUDUGLUHNWRFKƬFN
UHVSRQVHQDWWGHWLQWH¿UKHOW
ovanligt att man blir förälder

ungefär samtidigt som man går in i
3UDNWLNHUWM¿QVWRFKWDUÑYHUHQYHUNVDPKHW$WW3UDNWLNHUWM¿QVWYDUYDQD
vid den här situationen gjorde att jag
kände mig trygg med att det skulle
UXOODSÀV¿JHU+DQQDK
6HGDQGHUDVVRQ$OIUHGEOHY
PÀQDGHUJDPPDOKDU+DQQDKRFK
3HWWHUGHODWSÀIÑU¿OGUDOHGLJKHWHQ
RFKDUEHWDUWYÀGDJDULYHFNDQYDU
PHGSDWLHQWHU1¿U+DQQDK¿UKHPPD¿U3HWWHUSÀMREEHWRFKYLFHYHUVD.RQFHSWHWKDUIXQJHUDWSHUIHNW
IÑUGHPEÀGDRFKJÑUGHWPÑMOLJWDWW
EÀGHKDWLGIÑUDWWGULYDNOLQLNHQRFK
DWWWDKDQGRPGHUDVOLOODEHELV
,GDJ¿UEÀGH+DQQDKRFK3HWWHU
WDFNVDPPDIÑUDWWGHGULYHUYHUNVDPKHWHQXQGHU3UDNWLNHUWM¿QVW
s0DQYLVVWHMXDWWGHWVNXOOHYDUD
en helt annan risk att driva ett
IÑUHWDJSÀHJHQKDQGRFKV¿UVNLOWL

ÀULRFKPHG&RURQDVLWXDWLRQHQ¿U
PDQH[WUDWDFNVDPDWWPDQKDU3UDNWLNHUWM¿QVWLU\JJHQV¿JHU3HWWHU
:RUNOLIHEDODQFH¿UHQYLNWLJIUÀJDIÑUDUEHWVJLYDUHDWWKDQWHUDRFK
GULYD8QGHUSDQGHPLQKDUGHQQD
IUÀJDO\IWVXSS¿YHQLDQGUDDVSHNWHU
GÀPÀQJDVRPLYDQOLJDIDOOVLWWHUSÀ
HWWNRQWRUMREEDUKHPLIUÀQ*U¿QVHQ
PHOODQDUEHWVWLGRFKIULWLGVXGGDVXW
RFKDUEHWVJLYDUHKDUG¿UIÑUXQGHU
VWÑWWSÀQ\DXWPDQLQJDUIÑUDWW
säkerställa att deras anställda mår
EUDRFKKDUU¿WWIÑUXWV¿WWQLQJDUIÑU
DWWNXQQDJÑUDVLWWMREE3UDNWLNHUWM¿QVWKDUV¿NHUVW¿OOWDWWSHUVRQDOHQ
VRPDUEHWDUSÀNRQWRUHWL6WRFNKROP
har kunnat få hem skrivbord, skärm,
WDQJHQWERUGRFKHQRUGHQWOLJVWRO
för att underlätta hemarbetet så
P\FNHWVRPPÑMOLJW

Uppföljning
Mål

Utfall
2020

Metod
2019

1ROOYLVLRQDUEHWVRO\FNRU

33 st

78 st

1$

$YYLNHOVHUDSSRUWHULQJVV\VWHP1

1ROOYLVLRQDUEHWVUHODWHUDGVMXNIUÀQYDUR

1$2

FD

1$

HR-system

1ROOYLVLRQNU¿QNDQGHV¿UEHKDQGOLQJ3

5,5 %

5,5 %

1$

0HGDUEHWDUXQGHUVÑNQLQJ4

100 % nöjda medarbetare5

85 %

83 %

1$

1ÑMGPHGDUEHWDULQGH[ H136

100 % engagerade medarbetare i arbetet
PHGHQJRGK¿OVRRFKV¿NHUKHWVNXOWXU

82

82

1\WWDYYLNHOVHUDSSRUWHULQJVV\VWHPLPSOHPHQWHUDGHVRFK
$UEHWVUHODWHUDGVMXNIUÀQYDURKDULQWHYDULWP¿WEDUWSÀJUXQGDY
FRYLGSDQGHPLQ
3
8QGHUYÀUHQDY\WWUDGHV3UDNWLNHUWM¿QVWVWLGLJDUHGRWWHUERODJ
3UROLYD)ÑUDWWIÀHQE¿WWUHRFKPHUNRUUHNWM¿PIÑUHOVHKDU
Q\FNHOWDOHWIÑUNU¿QNDQGHV¿UEHKDQGOLQJXSSGDWHUDWVG¿U
3UROLYDKDUH[NOXGHUDWV)ÑUKDUGHQQDH[NOXGHULQJLQWHNXQQDW
JÑUDVG¿UDY1$,ÀUVKÀOOEDUKHWVUHGRYLVQLQJSXEOLFHUDGHVHWW
IHODNWLJWQ\FNHOWDOIÑUNU¿QNDQGHV¿UEHKDQGOLQJYLONHW¿UMXVWHUDWL
ÀUHWVKÀOOEDUKHWVUHGRYLVQLQJ
1
2
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81

6

89 %
nöjda delägare

Hållbart medarbetarengagemang
+0( 7

,P¿WQLQJHQLQJÀUNU¿QNQLQJIUÀQSDWLHQWDQKÑULJVRP¿UGHQVWÑUVWD
DQGHOHQ
5
1\FNHOWDOHWIÑUKDUXSSGDWHUDWVLÀUHWVKÀOOEDUKHWVUHGRYLVQLQJ
GÀIÑUUDÀUHWVXWU¿NQLQJYDUIHODNWLJ1\FNHOWDOHQ¿UQXMXVWHUDGHIÑU
EÀGHQÑMGDPHGDUEHWDUHRFKH136
6
H136IÑUYDUH136IÑU¿U

8WIDOODQJHVLLQGH[
4

OD HÄLSA OCH
ÄMSTÄLLDHET
ÄLBEFINNANDE

Adderat efter tryckning 2021:
Praktikertjänst ekonomiska situationen blev löpande bättre under pandemiåret 2020
och under sommaren 2021 fattade styrelsen ett enhetligt beslut om att på eget
initiativ betala tillbaka korttidsstödet i sin helhet.

Hållbarhet

6DPK¿OOHPLOMÑRFKƬQDQVLHULQJ

Ansvarstagande för våra
gemensamma resurser
GODVATTEN
UTBILDNING
RENT
OCH
FÖR ALLA
SANITET
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LLBAR INDUSTRI,
ÅLLBARA
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NOVATIONER
OCH
CH
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RASTRUKTUR

MINSKAD
HÅLLBAR
OJÄMLIKHETOCH
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EKOSYSTEM
OCH
CH GLOBALT
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FREDLIGA OCH
INKLUDERANDE
SAMHÄLLEN

Praktikertjänst
strävar efter att
patienter
JÄMSTÄLLDHET
RENTge
VATTEN
OCH en god
och högkvalitativ vård samtidigt
som
använder
SANITET
FÖR vi
ALLA
våra gemensamma resurser på ett ansvarsfullt sätt.
I förlängningen innebär det att vi bidrar till en
friskare och mer välmående befolkning. Delar av
vår verksamhet är skattefinansierad och vi behöver
därför, precis som med vår övriga verksamhet, säkerställa att vi bedriver en effektiv och högkvalitativ
HÅLLBARA
STÄDER
HÅLLBAR resurser.
vård för
att inte
slösa med samhällets
OCH SAMHÄLLEN
KONSUMTION OCH
Praktikertjänsts verksamheter
fyller en viktig
PRODUKTION
samhällsfunktion och vi vill vara drivande i utvecklingen av vården. 2020 har varit ett speciellt år i
många avseenden och vårdsverige har stått inför en
enorm prövning. Praktikertjänst har dragit sitt strå
till stacken och har i flera regioner tillhandahållit
både personal
och material som har efterfrågats
GENOMFÖRANDE
OCH GLOBALT
från regionerna.
PARTNERSKAP
Ökad tillgänglighet
För oss på Praktikertjänst är det viktigt att vården är
tillgänglig och det är något som vi har jobbat mycket
med under 2020. Under hösten har vi påbörjat
lanseringen av vår app, Mitt PTJ, som nu gör det
möjligt för våra patienter att besöka oss både fysiskt
och digitalt. Många av Praktikertjänsts mottagningar har redan haft en digital lösning under en längre
tid, men i samband med corona-utbrottet snabbades
utrullningen på. Ett exempel på detta är Västervårdens husläkarmottagning i Vällingby, i Stockholm
som lanserade PTJ 243 i rekordfart och rullade ut
den digitala lösningen redan i mars månad. Mottagningen såg detta som en nödvändighet för att kunna
möta patienternas behov under den pågående krisen.
För att underlätta ytterligare för patienterna har vi
under året fört in digital vård (Mitt PTJ) på många
mottagningar runt om i landet. Det gör att många
patienter fått hjälp utan att behöva utsätta sig och
andra för risk av smitta.
En ansvarsfull aktör
Att vara en ansvarsfull aktör innebär att det finns
etablerade och förankrade processer för att bedriva


en ekonomiskt sund och hållbar verksamhet, samt
att man kan bemöta och hantera eventuella missförhållanden eller andra områden där verksamheten
potentiellt har en negativ påverkan på samhället
eller miljön.
Arbete mot missförhållanden
Vi tar ansvar för att bedriva en ekonomiskt sund och
långsiktig verksamhet i samklang med den miljö vi
verkar i, och vi accepterar inte åtgärder som snedvrider konkurrens och hindrar en sund ekonomisk
utveckling. Vi strävar efter att ha ett öppet företagsklimat, hög affärsetik och alltid se möjligheterna
med nya förbättringar. Även om riskerna i regel
bedöms som låga vet vi att brister i verksamheten
kan uppstå. Vårt anseende kan skadas av mutor eller
på andra sätt otillbörligt beteende. För att undvika
att någon tar emot eller ger en fördel i samband med
behandling, inköp eller vid annan tänkbar händelse
har vi riktlinjer och rutiner där det tydligt framgår
att vi inte accepterar några former av mutor eller
korruption. Våra riktlinjer för inköp finns till för att
motverka etiska missförhållanden i vår leverantörskedja. Våra medarbetare, patienter, uppdragsgivare
och leverantörer är våra viktigaste källor till insikt
om eventuella brister som måste rättas till. Den som
misstänker en oegentlighet, som strider mot våra
värderingar, affärsetiska policy eller lagen ska ha
möjlighet att komma till tals utan rädsla för repressalier. Alla uppgifter kan lämnas anonymt, bland
annat via vårt visselblåsarsystem på intranätet.
2020 lämnades inga anmälningar.
Säker hantering av läkemedel och kemikalier
Allt fler patienter intresserar sig för hållbarhet- och
miljöfrågor vilket ställer allt högre krav på oss
som en ansvarstagande vårdaktör att arbeta aktivt
med hållbarhet. Praktikertjänsts verksamheter har
påverkan på miljön vilket är något som vi måste
adressera och hantera. Vårt miljöarbete styrs av vår
hållbarhetsriktlinje, kraven i miljölagstiftningen och
tillhörande förordningar, samt att miljösamordnare

 7-YDUIÑUHJÀQJDUHQWLOO0LWW37-YLONHQODQVHUDGHVL
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utses på mottagningarna för att bevaka och driva
miljöarbetet framåt. Våra miljöcertifierade mottagningar genomgår årligen interna och externa miljörevisioner. Mottagningarna arbetar med en klok
läkemedels- och kemikaliehantering för att undvika
skadlig påverkan på omgivningen. Vi arbetar även
med det nationella miljökvalitetsmålet Giftfri miljö
som är ett led i arbetet med Agenda 2030:s mål 6.
Alla verksamheter i Praktikertjänst har tillgång
till ett kemikaliehanteringssystem som ett stöd i det
systematiska arbetet med kemikalier. Förbrukning
av engångsmaterial utgör en betydande del av hälsooch sjukvårdens samt tandvårdens klimatpåverkan.
Att byta ut produkter av fossil plast till biobaserade
alternativ ger en lägre klimatpåverkan. Vi arbetar för
att lyfta fram sådana produkter i vår inköpskanal.
Antibiotikaresistens är en av vår tids mest allvarliga utmaQLQJDU2PYLLQWHIÀUEXNWPHGUHVLVWHQVSUREOHPDWLNHQNRPPHU
GHWIÀIDWDODNRQVHNYHQVHUIÑUKHODVDPK¿OOHW3UDNWLNHUWM¿QVWIÑOMHU
675$0$V 6DPYHUNDQPRWDQWLELRWLNDUHVLVWHQV QDWLRQHOODPÀOIÑU
DQWLELRWLNDIÑUVNULYQLQJYLONHW¿UVDWWWLOOIÑUVNULYQDUHFHSWSHU
LQYÀQDUH3UDNWLNHUWM¿QVWKDUVDWWXSSHWW¿QQXPHUDPELWLÑVW
PÀO0ÀOHWIÑU¿UPD[IÑUVNULYQDDQWLELRWLNDUHFHSWSHU
OLVWDGHSDWLHQWHUYLONHWKDUXSSI\OOWV

Miljödiplomerade mottagningar
Precis som att intresset för hållbarhetsfrågor ökar
hos våra patienter så finns det även ett stort intresse
att driva dessa frågor internt på Praktikertjänst.
Flera av våra tandvårdsmottagningar har frivilligt
valt att miljödiplomera sig. Praktikertjänsts diplomering Grön Tandvård har samma upplägg som miljöcertifieringen ISO 14001. Diplomeringen innebär att
miljöarbetet är kompetent utfört, kommunicerat och
dokumenterat i ett miljöledningssystem.
Löpande kvicksilversaneringar
Kvicksilver är ett av de allvarligaste miljögifterna
och trots att amalgam förbjöds i Sverige 2009 är
det fortfarande få tandvårdsmottagningar som har
nollutsläpp av kvicksilver från dentalt amalgam.
Urborrning av gamla amalgamfyllningar och läckage
av kvicksilver lagrade i avloppsrör kan ge utsläpp.
Miljösaneringar av kliniker sker i samband med nedläggning, övertagande och succession. 2019 avslutades vårt miljöprojekt Hg-rid-LIFE som finansierats
med stöd av EU:s program för miljö och klimat.
Projektet har haft som mål att minimera utsläppen
av kvicksilver genom att vidareutveckla teknik för
sanering av avloppssystem, öka medvetenheten och
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kunskapen samt utveckla förslag på riktlinjer för optimalt och effektivt underhåll av amalgamavskiljare.
Under 2014-2020 har drygt 320 tandvårdslokaler
miljösanerats i Praktikertjänst och mer än 73 kilo
kvicksilver har omhändertagits som farligt avfall.
Under projektets gång har Praktikertjänst föreläst
om hanteringen av kvicksilverhaltigt avfall vid tandsköterskeutbildningar runt om i landet, något som
har varit väldigt uppskattat och fortsatt efterfrågat
trots att projektet är avslutat. Praktikertjänst har
även tagit fram en miljöutbildning/informationssida om hantering av kvicksilverhaltigt avfall från
dentalt amalgam. Utbildningen är kostnadsfri och på
informationssidan finns även filmer där man genom
att presentera exempel från Praktikertjänsts mottagningar visar hur Sverige arbetar med frågan.
Mer information finns på projektets kunskapsportal
www.hg-rid.eu och på www.praktikertjanst.se/life.
Externa samarbeten
Praktikertjänst vill vara en ansvarstagande aktör i
samhället och önskar samarbeta med andra aktörer
som har en koppling till vår kärnverksamhet och
vars värderingar och syfte stämmer överens med
våra egna. För 2021 har vi beslutat att utveckla våra
samarbeten med organisationerna Operation Smile,
Läkare Utan Gränser och Laget.se. Det är många
av våra praktiker runt om i landet som redan har ett
samarbete med någon av organisationerna. Under
2021 kommer vi fortsätta att utveckla samarbetet
med var och en av dessa.

Hållbarhet

Systematiskt arbete för att minska förskrivningen
av beroendeframkallande läkemedel
Att erbjuda våra patienter högkvalitativ vård är av största vikt
för Praktikertjänst och vi bedriver
även ett viktigt sjukdomsförebyggande arbete för att bidra till god
K¿OVDRFKY¿OEHƬQQDQGH*HQRP
att engagera personal i nya arbetsrutiner, undervisning och samarbete med andra vårdgivare har Svea
9ÀUGFHQWUDOL6¿ưHO\FNDWVPLQVND
förskrivningen av beroendeframkallande läkemedel rejält, något
som gör en stor skillnad för
patienten.
1¿U6YHD9ÀUGFHQWUDOWRJGHODY
YÀUGFHQWUDOHQVVWDWLVWLNÑYHU
förskrivningen av beroendeframkalODQGHO¿NHPHGHOXQGHUW\FNWH
YHUNVDPKHWVFKHIHQ0DUMROD.RFN
DWWGHWYDUDOOGHOHVIÑUKÑJDVLƪURU
0DUMRODEHVOXWDGHVLJG¿UIÑUIÑUDWW
inleda ett systematiskt arbete för
DWWPLQVNDDQWDOHWIÑUVNULYQLQJDU
$UEHWHWSÀEÑUMDGHVRFKKHOD
PRWWDJQLQJHQHQJDJHUDGHVVQDEEWs
O¿NDUJUXSSHQVMXNVNÑWHUVNHJUXSSHQ
RFKNXUDWRUQLQYROYHUDGHVLDUEHWHW

RFKGUHYWLOOVDPPDQVSURMHNWHW
IUDPÀW
'HWIÑUVWDVWHJHWYDUDWWVH
ÑYHURFKXSSGDWHUDUXWLQHUQDIÑU
förskrivning av beroendeframkallDQGHO¿NHPHGHO6YHD9ÀUGFHQWUDOV
SDWLHQWHUKDUHQIDVWO¿NDUNRQWDNW
YLONHWLQQHE¿UDWWQ¿UHQSDWLHQWWDU
NRQWDNWPHGYÀUGFHQWUDOHQIÑUDWW
IÑUQ\DVLWWUHFHSWDYEHURHQGHIUDPNDOODQGHO¿NHPHGHONXQGHSDWLHQWHQ
RFKO¿NDUHQJHPHQVDPWVLWWDQHG
RFKGLVNXWHUDYDUIÑUSDWLHQWHQKDU
O¿NHPHGOHWRFKYLONDDOWHUQDWLY
VRPƬQQV'¿UHIWHUWDUO¿NDUHQRFK
SDWLHQWHQJHPHQVDPWIUDPHQSODQ
RFKLIUÀJRURPKXUQHGWUDSSQLQJHQVNDJHQRPIÑUDVNRSSODV¿YHQ
NXUDWRUQLQ,V¿UVNLOGDIDOOJÑUVHQ
ÑYHUHQVNRPPHOVHPHGSDWLHQWHQ
VRPXQGHUVNULYVDYEÀGHSDWLHQWHQ
RFKDQVYDULJO¿NDUH
*HQRPDWWLQYROYHUDSDWLHQWHQ
VM¿OYNXUDWRUQI\VLRWHUDSHXWHUO¿NDUHRFKVMXNVNÑWHUVNRUKDU6YHD9ÀUGFHQWUDOO\FNDWVIÀWLOOHQEHWHHQGHIÑU¿QGULQJRFKLQJDVOHQWULDQP¿VVLJD

IÑUQ\HOVHUDYUHFHSWIÑUVNULYVO¿QJUH
2FKDUEHWHWKDUJHWWUHVXOWDW7YÀÀU
LQSÀSURMHNWHWKDUDQWDOHWSDWLHQWHU
som fått beroendeframkallande
läkemedel förskrivet minskat med
RFKDQWDOHWUHFHSWKDUPLQVNDW
PHGYHQDQWDOHWIÑUQ\DGH
UHFHSWRFKDQWDOHWGDJOLJDGRVHUKDU
PLQVNDWNUDIWLJW$WWSURMHNWHWKDU
JHWWVÀW\GOLJDHƪHNWHUKDUJMRUW
SHUVRQDOHQSÀ6YHD9ÀUGFHQWUDO
ännu mer motiverade att fortsätta
GHWWDYLNWLJDDUEHWH,QLWLDWLYHWOHGGH
WLOODWW6YHD9ÀUGFHQWUDOXQGHUYÀUHQ
2020 var nominerad till Guldhjärtat i
NDWHJRULQLQQRYDWLRQ
s'HW¿UY¿OGLJWNXORFKPRWLYHrande att se att vårt systematiska
DUEHWHKDUJHWWVÀVWRUHƪHNW5ROLJ
DVWDYDOOW¿UDWWVHKXUGHSDWLHQW
er som till en början var negativt
inställda till vår ambition att minska
förskrivningen av beroendeframkallande läkemedel, nu har sagt att de
PÀUP\FNHWP\FNHWE¿WWUHV¿JHU
0DUMROD.RFN

Uppföljning4
Mål

Utfall
2020

7DQGYÀUGVORNDOHUUHQDIUÀQNYLFNVLOYHU
Förskrivning av antibiotika enligt regionernas
miljömål
0¿QJGNYLFNVLOYHULQVDPODWYLGVDQHULQJDY
WDQGYÀUGVORNDOHU NJ
1

Metod
2019

2018

29 st

74 st

65 st

Antal sanerade tandvårdslokaler





1$

$QWDODQWLELRWLNDUHFHSWSHU
OLVWDGHLSULP¿UYÀUG1

4,2 kg

17,7 kg

18,1 kg

5HJLRQHUQDVPLOMÑPÀO

 1
 ÀJUDDYGHQ\FNHOWDOVRPLQNOXGHUDGHVLÀUVKÀOOEDUKHWVUHGRYLVQLQJ¿UH[NOXGHUDGHXUÀUHWVUHGRYLVQLQJGÀGHWKDULQOHWWVHWW
DUEHWHDWWVHÑYHURFKXWYHFNOD3UDNWLNHUWM¿QVWVQ\FNHOWDO6RPWLGLJDUHQ¿PQWVKDUVW\UHOVHQIDWWDWEHVOXWRPDWWXQGHUXWYHFNOD
HJQDQ\FNHOWDOVRP¿UUHODWHUDGHWLOO$JHQGDVGHOPÀOVRPOLJJHUQ¿UDYÀUYHUNVDPKHWRFKG¿UYLKDUVWÑUVWPÑMOLJKHWDWWELGUD
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Policyer i
hållbarhetsfrågor
Allt vårt arbete tar sin grund i våra värderingar,
våra policys och riktlinjer samt övergripande
Dƪ¿UVVWUDWHJLHUQD$OODVRPDUEHWDUSÀ
Praktikertjänst informeras om våra policyer
och riktlinjer och vad de innebär i syfte att
skapa gemensamma förhållningssätt i viktiga
frågor. Områden som miljö, sociala förhållanden, personal, mänskliga rättigheter och
DQWLNRUUXSWLRQƬQQVEHVNULYQDRFKUHJOHUDGH
i följande styrande dokument.
• Riktlinje för ledighet
RFKIUÀQYDUR

• $UEHWVPLOMÑSROLF\
• 3ROLF\IÑUƬUPDELO
• 3ROLF\IÑUIÑUPÀQVELO
• 3ROLF\IÑUOHGQLQJRFK
styrning

• 5LNWOLQMHIÑUSDWLHQW
säkerhet
• Riktlinje för rekrytering

• 3ROLF\IÑUVLGRXSSGUDJ

• Riktlinje för strålsäkerhet

• Riktlinjer för attestinstruktion

• Riktlinje för systematiskt
arbetsmiljöarbete

• Riktlinje för företagshälsovård

• Riktlinje för systematiskt
brandskyddsarbete

• Riktlinje för försäkring

• 5LNWOLQMHIÑULQNÑSDYYDURU
RFKWM¿QVWHU

• Riktlinje för hållbarhet
• Riktlinje för informationssäkerhet
• Riktlinje för integration
RFKDQWLGLVNULPLQHULQJ
• Riktlinje för välgörenhet
• Riktlinje för
kommunikation

Revisorns
yttrande avseende
hållbarhetsrapporten
Till bolagsstämman i Praktikertjänst AB,
org.nr 556077-2419.
Uppdrag och ansvarsfördelning
Det är styrelsen som har ansvaret för hållbarhetsrapporten för år 2020 på sidorna 30–42 och för att
den är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen.
Granskningens inriktning och omfattning
Vår granskning har skett enligt FAR:s rekommendation
RevR 12 Revisorns yttrande om den lagstadgade
hållbarhetsrapporten. Detta innebär att vår granskning
av hållbarhetsrapporten har en annan inriktning
och en väsentligt mindre omfattning jämfört med
den inriktning och omfattning som en revision
enligt International Standards on Auditing och god
revisionssed i Sverige har. Vi anser att denna granskning ger oss tillräcklig grund för vårt uttalande.

• 5LNWOLQMHIÑUOÑQRFK
förmåner

Uttalande
En hållbarhetsrapport har upprättats.

• Riktlinje för resultatbaseUDGOÑQJUDWLƬNDWLRQRFK
lönetillägg

Stockholm den 22 mars 2021
Ernst & Young AB

• Riktlinje för riskhantering
RFKULVNNRQWUROO
• 5LNWOLQMHIÑUWM¿QVWHSHQVLRQ
Erik Sandström
Auktoriserad revisor

9LIÑOMHUNRQWLQXHUOLJWXSSRFKDQDO\VHUDUKXUERODJHWHIWHUOHYHUSROLF\VRFKGHQYHUNDQGHKDU'HWDUEHWHWVNHUJHQRP
LQWHUQDUHYLVLRQHURFKWUHGMHSDUWVJUDQVNQLQJOHGQLQJVV\VWHP
UÀGJLYQLQJDYH[SHUWHUSÀNRQWRUHWWLOOYHUNVDPKHWHUQD
ZRUNVKRSVXSSIÑOMQLQJRFKXSSGDWHULQJDYQ\DODJNUDYVDPW
ƮHUDNRPSHWHQVRFKOHGDUVNDSVSURJUDP
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SEK
SEK
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'HQƬQDQVLHOODYHUNVDPKHWHQ
'HQƬQDQVLHOODYHUNVDPKHWHQVNDSDUWU\JJKHWIÑUGHO¿JDUQDRFKIÑUXWV¿WWQLQJDUIÑU
YLGDUHXWYHFNOLQJHQDY3UDNWLNHUWM¿QVWVXQLNDDƪ¿UVPRGHOO
3UDNWLNHUWM¿QVWNRQFHUQHQVƬQDQVLHOODYHUNVDPKHW
EHGULYVLQRPPRGHUERODJHWRFKGRWWHUERODJHQ
3UDNWLNHUWM¿QVW)DVWLJKHWHU3UDNWLNHUWM¿QVW)ÑUV¿NULQJVDPW3UDNWLNHULQYHVWERODJHQ3UDNWLNHUWM¿QVW
$%V3HQVLRQVVWLIWHOVHWU\JJDUGH¿JDUDQNQXWQDSHQVLRQHUQDRFKLQJÀUWLOOVDPPDQVPHGNRQFHUQHQLHQVDPRUGQDGNDSLWDOIÑUYDOWQLQJ8QGHU
NRPPHU\WWHUOLJDUHHQSHQVLRQVVWLIWHOVHDWW
ELOGDVIÑUWU\JJDQGHDY3UDNWLNHUWM¿QVWVÀWDJDQGHQIÑUGHQIÑUPÀQVEHVW¿PGDSHQVLRQVSODQHQ
,73VRPLGDJ¿UWU\JJDGJHQRPDYV¿WWQLQJL
3UDNWLNHUWM¿QVWVEDODQVU¿NQLQJHQLNRPELQDWLRQ
PHGHQNUHGLWIÑUV¿NULQJ
)ÑUDWWELEHKÀOODHQOÀQJVLNWLJWVWDUNƬQDQVLHOO
VW¿OOQLQJ¿UHQVWÑUUHGHODYNRQFHUQHQVƬQDQVLHOOD
WLOOJÀQJDUSODFHUDGHPHGOÀJULVNRFKHQPLQGUHGHO
SODFHUDGHPHGKÑJUHULVN

.RQFHUQHQVƬQDQVLHOODSODFHULQJDU
0DUNQDGVY¿UGHPNU PNU

44 %

Räntebärande
värdepapper

33 %

Fastigheter

17 %

Likvida medel

6%

Placeringar
med högre risk

.RQFHUQHQVƬQDQVLHOODSODFHULQJDU¿ULQGHODGHLI\UDNDWHJRULHU
/LNYLGDPHGHO

)DVWLJKHWHU

3ODFHULQJDUPHGKÑJUHULVN

0HGOLNYLGDPHGHODYVHVNRQFHUQHQVVDPODGH
EDQNWLOOJRGRKDYDQGHQRFKEHKÀOOQLQJSÀVNDWWH
NRQWRQKRV6NDWWHYHUNHW0HUSDUWHQDYGHOLNYLGD
PHGOHQƬQQVLPRGHUERODJHW9LGXWJÀQJHQ
DYXSSJLFNOLNYLGDPHGHOWLOOPNU
PNU 

.RQFHUQHQVIDVWLJKHWHUIÑUYDOWDVDYGRWWHUERODJHW3UDNWLNHUWM¿QVW)DVWLJKHWHU$%9LGÀUVVNLIWHW
¿JGHNRQFHUQHQIHPIDVWLJKHWHUWUHLYLONDERODJHWVNRQWRU¿UEHO¿JHWHQYÀUGIDVWLJKHWL6ROQD
VDPW\WWHUOLJDUHHQIDVWLJKHWLFHQWUDOD6WRFNKROP
VRPIÑUQ¿UYDUDQGHLQU\PPHUHQYÀUGFHQWUDORFK
G¿UGHWSODQHUDVIÑU\WWHUOLJDUHYÀUGHQKHWHU
,GHFHPEHUWHFNQDGHVDYWDORPIÑUV¿OMQLQJDYIDVWLJKHWHQ.DVHUQHQEHO¿JHQL+DJDSDUNHQL6ROQDWLOO$OHFWD)DVWLJKHWHU,IDVWLJKHWHQEHGULYVPHGLFLQVNUHKDELOLWHULQJIÑUSHUVRQHU
PHGU\JJP¿UJVVNDGRURUWRSHGLVNDVNDGRURFK
VWURNHPP9HUNVDPKHWHQGUHYVIUDPWLOODSULO
DY3UDNWLNHUWM¿QVWGÀGHQVÀOGHVWLOO$OHULV
.ÑSDUHQVWLOOWU¿GHWLOOIDVWLJKHWHQIÑUY¿QWDVVNH
XQGHUIÑUVWDNYDUWDOHWRFKGÀJHHQEHW\GDQGHIÑUV¿OMQLQJVYLQVWWLOONRQFHUQHQ
9LGXWJÀQJHQDYXSSJLFNPDUNQDGV
Y¿UGHWIÑUNRQFHUQHQVIDVWLJKHWHUWLOOPNU
PNU 

3UDNWLNHULQYHVWERODJHQLQYHVWHUDULIUDPIÑUDOOW
RQRWHUDGHERODJYLDIRQGHUPHQ¿YHQGLUHNWL
ERODJRFKLQRWHUDGHDNWLHU$YNRQFHUQHQVWRWDOD
ƬQDQVLHOODWLOOJÀQJDU¿UGHWGHVVDVRP¿USODFHU
DGHPHGQÀJRWKÑJUHULVNPHGV\IWHDWWXSSQÀHQ
KÑJUHDYNDVWQLQJ'HQQDNDWHJRULXWJMRUGHYLG
XWJÀQJHQDYFLUNDDYNRQFHUQHQVWRWDOD
ƬQDQVLHOODWLOOJÀQJDUPDUNQDGVY¿UGHWXSSJLFNWLOO
PNU PNU 

5¿QWHE¿UDQGHY¿UGHSDSSHU
5¿QWHE¿UDQGHY¿UGHSDSSHUEHVWÀUDYSODFHULQJDULREOLJDWLRQHURFKFHUWLƬNDWXWJLYQDDYVWDWHQ
ERVWDGVLQVWLWXWEDQNHUVDPWIÑUHWDJRFKDQGUD
HPLWWHQWHU,QQHKDYHQ¿UIÑUGHODGHLWYÀGHOSRUWIÑOMHUHQSHQQLQJPDUNQDGVSRUWIÑOMPHGNRUWDUH
OÑSWLGRFKHQREOLJDWLRQVSRUWIÑOMIÑULQQHKDYPHG
O¿QJUHOÑSWLG3ODFHULQJDUQDKDUP\FNHWOÀJULVN
RFKJHULUÀGDQGHU¿QWHO¿JHHQOÀJDYNDVWQLQJ9LG
XWJÀQJHQDYXSSJLFNPDUNQDGVY¿UGHWSÀ
NRQFHUQHQVWLOOJÀQJDUVRPYDUSODFHUDGHLU¿QWHE¿UDQGHY¿UGHSDSSHUWLOOPNU PNU 
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3UDNWLNHUWM¿QVW)ÑUV¿NULQJ
3UDNWLNHUWM¿QVW)ÑUV¿NULQJ$%WHFNQDUDQVYDUV
HJHQGRPVRFKDYEURWWVIÑUV¿NULQJDULQRPNRQFHUQHQ%RODJHWYHUNDUDNWLYWIÑUDUEHWHPHGULVNDQDO\VHURFKIÑUHE\JJDQGHVN\GGVDPW¿UHWWOÀQJVLNWLJWVWUDWHJLVNWLQVWUXPHQWIÑUDWWHƪHNWLYLVHUDULVN
PDQDJHPHQWRFKULVNƬQDQVLHULQJ

3HQVLRQVVWLIWHOVHQVSODFHULQJVWLOOJÀQJDU

24 %

3HQVLRQVVWLIWHOVHQ
7U\JJDQGHWDYGH¿JDUDQNQXWQDSHQVLRQHUQD
HQOLJW373SODQHQL3UDNWLNHUWM¿QVW$%VNHUJHQRP
3UDNWLNHUWM¿QVW$%V3HQVLRQVVWLIWHOVH)UÀQ
KDUHQÑYHUJÀQJWLOOHQSUHPLHEHVW¿PGSHQVLRQVSODQJHQRPIÑUWVIÑUPHUSDUWHQDYERODJHWVYHUNVDPPD¿JDUHVRPLVW¿OOHWWU\JJDVJHQRPWHFNQDQGHDYIÑUV¿NULQJ
3HQVLRQVVWLIWHOVHQVWLOOJÀQJDUXSSYLVDGHHQ
QHJDWLYY¿UGHWLOOY¿[WXQGHURFKDYNDVWQLQJHQ
IÑUKHOÀUHWXSSJLFNWLOOSURFHQW SURFHQW 
'HWWDVRPHQIÑOMGDYDWWVWRUDGHODUDYVWLIWHOVHQV
DNWLHH[SRQHULQJPLQVNDGHVPDUNDQWXQGHUGHQ
NUDIWLJDQHGJÀQJHQXQGHUYÀUHQIÑUDWWV¿NUD
NDSLWDOHW'HQVWDUNDXSSJÀQJHQLDNWLHPDUNQDG
HQVRPVHGDQXWVSHODGHVLJXQGHUVRPPDURFK
KÑVWWRJVWLIWHOVHQLQWHGHODYGÀYLIRUWIDUDQGHVÀJ
VWRUDULVNHULGHQHNRQRPLVNDXWYHFNOLQJHQVRP
HQIÑOMGDYFRYLGSDQGHPLQ$WWDYVOXWDV
VRPHWWVWDUNWEÑUVÀUVDPWLGLJWVRPY¿UOGHQJÀWW
LJHQRPGHQVWÑUVWDQHGJÀQJHQLY¿UOGVHNRQRPLQ
VHGDQWDOHWYDUÑYHUUDVNDQGH.RUWDU¿QWHSRUWIÑOMHQRFKWLOOY¿[WPDUNQDGHUDYNDVWDGHE¿WWUH
¿QM¿PIÑUHOVHLQGH[PHGDQDNWLHSRUWIÑOMHQRFK
GHQOÀQJDREOLJDWLRQVSRUWIÑOMHQWDSSDGHPRW
M¿PIÑUHOVHLQGH[
6WLIWHOVHQVDYNDVWQLQJIÑUGHODUVLJSÀJOREDODDNWLHUSURFHQW  WLOOY¿[WPDUNQDGHU
SURFHQW  REOLJDWLRQVSRUWIÑOMHQ
SURFHQW  RFKNRUWDU¿QWHSRUWIÑOMHQ
SURFHQW  
6WLIWHOVHQKDGHYLGXWJÀQJHQDYHQQHWWR
IÑUPÑJHQKHWSÀPNU PNU HIWHU
O¿PQDGJRWWJÑUHOVHWLOO3UDNWLNHUWM¿QVW$%IÑU
W¿FNDQGHDYERODJHWVSHQVLRQVNRVWQDGHU/¿PQDG
JRWWJÑUHOVHWLOO3UDNWLNHUWM¿QVW$%IÑUXSSJLFNWLOOPNU'HQQHJDWLYDDYNDVWQLQJHQOHGGHWLOOHQIÑUV¿PUDGNRQVROLGHULQJ.RQVROLGHULQJVJUDGHQXSSJLFNYLGÀUVVNLIWHWWLOOSURFHQW
SURFHQW 

65 %

3%
8%

OObligationer

O Aktier Global

OTillväxtmarknader OKorta räntor
0DUNQDGHU
YDUHWWRYDQOLJWGUDPDWLVNWRFKK¿QGHOVHULNW
ÀU UHWLQOHGGHVGRFNEHW\GOLJWOXJQDUHRFKGH
KÑJDDNWLHY¿UGHULQJDUQDUHƮHNWHUDGHVWDELODRFK
KÑJDYLQVWPDUJLQDOHU'HWIDQQVWHFNHQSÀDWWGHQ
KLVWRULVNWOÀQJYDULJDKÑJNRQMXQNWXUHQYDUSÀY¿J
PRWVLWWVOXWGULYHWDYHQ.LQDOHGGQHGJÀQJLYHUNVWDGVLQGXVWULQ/¿JJVHGDQWLOOKDQGHOVNULJHWPHO-

ODQ86$RFK.LQDYLONHWKDGHUHVXOWHUDWLWXOODURFK
IÑUG\UDGHLQVDWVYDURURFKVLWXDWLRQHQVÀJPHU
EU¿FNOLJXW¿QSÀO¿QJH1¿UGHWLVOXWHWDYIHEUX
DULVWRGNODUWDWW&RYLGXWYHFNODWVWLOOHQJOREDO
SDQGHPLVÀJYLHQNUDIWLJQHGJÀQJSÀGHƬQDQV
LHOODPDUNQDGHUQD1HGVW¿QJQLQJDUDYHQUDG
O¿QGHUVVDPK¿OOHQUHVXOWHUDGHLERODJVNRQNXUVHU
RFKDWWP¿QQLVNRUDEUXSWEOHYWYXQJQDDWWDQSDVVDVLWWV¿WWDWWOHYD'HHNRQRPLVNDQHGJÀQJDUQD
EOHYRFNVÀVWRUDRFKWLOORFKPHGVWÑUUH¿QLQLWLDOW
EHIDUDW7DFNYDUHVWRUDU¿GGQLQJVSDNHWRFKFHQWUDOEDQNHUQDVOLNYLGLWHWVVWÑGY¿QGHPDUNQDGHUQD
VQDEEWXSSÀWHIWHUHWWSDUPÀQDGHU
6WLJDQGHVNXOGV¿WWQLQJRFKGHQNUDIWLJWÑNDQGHSHQQLQJP¿QJGHQKDUELGUDJLWWLOODWWYLVVDGHODU
DYPDUNQDGHQEÑUMDWWDKÑMGIÑUDWWLQƮDWLRQHQ
VNDYDNQDWLOOOLYLJHQGHOPHWDOOHUQDJXOG  
RFKVLOYHU  WLOOKÑUGHÀUHWVYLQQDUHEODQGWLOOJÀQJVNODVVHUQDVDPWLGLJWVRPGHQDPHULNDQVND
GROODUQKDGHHWWVYDJWÀU  %ÑUVHUQDÀWHUK¿PWDGHVLJVQDEEWVRPVDJWRFKQÀGGHQ\DUHNRUGQLYÀHUXQGHUGHWIM¿UGHNYDUWDOHW'HQVWDUNDDYVOXWQLQJHQNRPHIWHUGHSRVLWLYDVWXGLHUHVXOWDWHQIÑU
GHROLNDYDFFLQNDQGLGDWHUQDYLONHWEDQDUY¿JHQIÑU
HQPHUQRUPDOLVHUDGY¿UOG(WWRYDQOLJWM¿PQW
SUHVLGHQWYDOKDQQVRFNVÀPHGRFKYLQQDUHQ-RH
%LGHQ GHP NDQNRPPDDWWLQQHE¿UDPHUIULKDQGHO
RFKÑNDQGHLQYHVWHULQJDUIÑUHQE¿WWUHPLOMÑ
DYVOXWDGHVPHGDWW(8RFK6WRUEULWDQQLHQWLOOVLVW
NRPÑYHUHQVRPHWWKDQGHOVDYWDOYLONHWXQGDQUÑMGH
KRWHWRPHWWPHUNDRWLVNWXWWU¿GHXUXQLRQHQ

3HQVLRQVVWLIWHOVHQVNRQVROLGHULQJVJUDG
%
130

105

80
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
*Pensionsstiftelsens förmögenhet i relation till tryggad pensionsskuld.
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Fr vänster: Urban Englund, Mikael Lundborg, Charlotte Dahllöf, Therese Palmqvist,
Viveca Hansson Gidlund, Marianne Dicander Alexandersson, Liza Löfberg, Jay Lewis,
Charlotta Wållgren, Anna Omstedt Lindgren, Sara Banegas, Tommy Borg,
Per Matses, Nils-Eric Vallo.
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6W\UHOVH

6W\UHOVH
8UEDQ(QJOXQG

0LNDHO/XQGERUJ

&KDUORWWH'DKOOÑI

7KHUHVH3DOPTYLVW

Ordförande
)ÑGG 1962
8WELOGQLQJ Leg. tandläkare
0RWWDJQLQJ Verksamhetschef
och tandläkare på Tandläkarhuset
i Hudiksvall.
,QYDOG Styrelseledamot sedan
2012, styrelseordförande sedan
2014.
±YULJDXSSGUDJ Ordförande
ersättningskommittén,
Praktikertjänst pensionsstiftelse,
Praktikertjänstkonsortiet, ledamot
revisionskommittén, styrelseledamot, Praktikerinvest PE AB,
Praktikerinvest AB och
Praktikertjänst Fastigheter AB.
$NWLHLQQHKDY 20 000

Vice ordförande

Ledamot

)ÑGG1963
8WELOGQLQJ Leg. läkare, specialist
i allmänmedicin
0RWWDJQLQJ Verksamhetschef
och läkare på Viktoriakliniken
i Halmstad.
,QYDOGStyrelseledamot sedan
2014, vice styrelseordförande
sedan 2019.
±YULJDXSSGUDJ Ledamot
ersättningskommittén och
revisionskommittén.
$NWLHLQQHKDY 6 000

)ÑGG 1957
8WELOGQLQJ Leg. tandläkare
0RWWDJQLQJ Tandläkare på
Sturetandläkarna i Stockholm.
,QYDOG Styrelseledamot sedan
2015, dessförinnan arbetstagarrepresentant 2013–2015.
±YULJDXSSGUDJ Ledamot i
Pensionsstiftelsen.
$NWLHLQQHKDY3 500

Suppleant, arbetstagarrepresentant,
Vårdförbundet.

9LYHFD+DQVVRQ*LGOXQG
Ledamot
)ÑGG 1965
8WELOGQLQJ Leg. tandläkare
0RWWDJQLQJ Verksamhetschef
och tandläkare på Krontandläkarna
i Kungsbacka.
,QYDOG2019
±YULJDXSSGUDJ inga
$NWLHLQQHKDY7 400

&KDUORWWD:ÀOOJUHQ

0DULDQQH'LFDQGHU
$OH[DQGHUVVRQ
Ledamot
)ÑGG 1959
8WELOGQLQJ Civilingenjör
,QYDOG 2016
±YULJDXSSGUDJ Styrelseordförande Sahlgrenska Science Park AB,
Styrelseordförande Saminvest AB,
styrelseledamot Recipharm AB,
Promore AB, Linc AB, Enzymatica
AB samt ledamot i Skandias fullmäktige och Tand- och läkemedelsförmånsverkets (TLV) insynsråd.
$NWLHLQQHKDY 0

Suppleant, arbetstagarrepresentant,
Läkarföreningen.

$QQD2PVWHGW/LQGJUHQ

)ÑGG 1957
8WELOGQLQJLeg. läkare, specialist i
gynekologi
0RWWDJQLQJ Verksamhetschef och
läkare på Charlottamottagningen
i Karlstad.
6XSSOHDQWVHGDQ 2010
±YULJDXSSGUDJOrdförande
Läkarföreningen i Praktikertjänst.
$NWLHLQQHKDY2 510

)ÑGHOVHÀU 1974
8WELOGQLQJ Civilekonom
,QYDOG 2019
±YULJDXSSGUDJ Vd och
medgrundare Med Universe AB,
styrelseledamot Hemfrid AB
och Hjärt-Lungfonden.
$NWLHLQQHKDY 0

Ledamot

3HU0DWVHV
Ledamot
)ÑGHOVHÀU 1958
8WELOGQLQJCivilekonom
,QYDOG 2016
±YULJDXSSGUDJ Vd Sveaskog
samt styrelseledamot
Setra Group AB och SJ AB.
$NWLHLQQHKDY 0

)ÑGG1987
8WELOGQLQJ Leg. sjuksköterska,
kurser inom styrelseutbildning
6XSSOHDQWVHGDQ 2019
±YULJDXSSGUDJOrdförande
Vårdförbundets fackklubb i
Praktikertjänst.
$NWLHLQQHKDY 0

-D\/HZLV

/L]D/ÑIEHUJ
Ledamot, arbetstagarrepresentant,
Unionen.
)ÑGHOVHÀU 1964
8WELOGQLQJ Kurser i företagsekonomi, marknadsföring samt
styrelseutbildning
/HGDPRWVHGDQ 2015
±YULJDXSSGUDJEkonomiassistent
Praktikertjänst, ordförande
Unionens fackklubb i Praktikertjänst och ordförande Privata
Tandvårdsanställdas
Samverkansgrupp (PTS).
$NWLHLQQHKDY 0

6DUD%DQHJDV
Ledamot
)ÑGG1975
8WELOGQLQJ Leg. läkare,
specialist i allmänmedicin
0RWWDJQLQJ Verksamhetschef
(t o m 14 mars 2021) och läkare
på Ekerö vårdcentral.
,QYDOG2019
±YULJDXSSGUDJ Chefsläkare i
Praktikertjänst (fr o m 15 mars 2021)
$NWLHLQQHKDY 1 510

Adjungerad ledamot,
Referensgruppen Rehab.
)ÑGHOVHÀU1976
8WELOGQLQJ Leg. fysioterapeut
0RWWDJQLQJ Verksamhetschef
och fysioterapeut på Danviks
Rehab & Kiropraktik i Nacka.
$GMXQJHUDGVHGDQ 2015
±YULJDXSSGUDJ Ordförande
Referensgruppen Rehab
i Praktikertjänst.
$NWLHLQQHKDY 10

7RPP\%RUJ
Adjungerad ledamot,
Referensgruppen Tandteknik.
)ÑGG1958
8WELOGQLQJ Tandtekniker
9HUNVDPKHW Laboratoriechef
och tandtekniker på Isodental
i Stockholm.
$GMXQJHUDGVHGDQ 2017
±YULJDXSSGUDJOrdförande
Referensgruppen Tandteknik
i Praktikertjänst.
$NWLHLQQHKDY10

1LOV(ULF9DOOR
Ledamot, arbetstagarrepresentant,
Tandläkarföreningen.
)ÑGHOVHÀU 1972
8WELOGQLQJLeg. tandläkare
0RWWDJQLQJVerksamhetschef
och tandläkare på Kungskliniken
i Eskilstuna.
/HGDPRWVHGDQ2015
±YULJDXSSGUDJ Ordförande Tandläkarföreningen i Praktikertjänst.
$NWLHLQQHKDY2010
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Fr vänster: Carina Olson, Birgitta Lindén, Fredrik Ahlström,
$QQ&KUL]WLQH(ULFVVRQ%LUJLWWD-DFREVVRQ6RƬH:DOOHQEHUJ
Stefan Hladisch.
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.RQFHUQOHGQLQJ

.RQFHUQOHGQLQJ
&DULQD2OVRQ

%LUJLWWD/LQGÄQ

)UHGULN$KOVWUÑP

Vd och koncernchef

Vd-assistent

&KHI$ƪ¿UVXWYHFNOLQJ

$QVW¿OOQLQJVÀU 2015, vd och
koncernchef sedan november 2019.
)ÑGG1965
8WELOGQLQJ Civilekonom och MBA
7LGLJDUHHUIDUHQKHWEkonomi och
ƬQDQVGLUHNWÑUsamt vice vd
Praktikertjänst, ekonomi- och
ƬQDQVGLUHNWÑUSödra skogsägarna
och ledande ekonomibefattningar
inom ABB samt styrelseledamot
Svenska Spel och Haldex.
±YULJDXSSGUDJ Styrelseledamot
Praktikerinvest PE AB, Praktikerinvest AB, Praktikertjänst Fastigheter
AB och Svevia AB.

$QVW¿OOQLQJVÀU2009
)ÑGG1964
8WELOGQLQJCivilekonom
7LGLJDUHHUIDUHQKHWLXUYDO
Prefektsekreterare Karolinska
Institutet samt styrelseuppdrag
inom hyresgästförening, Sollentuna
församling och Idrottsrörelsen.
±YULJDXSSGUDJ [inga]

$QVW¿OOQLQJVÀU1999, chef
$ƪ¿UVXWYHFNOLQJsedan oktober 2019.
)ÑGG1967
8WELOGQLQJMSc Finans &
Ekonometri och CFA
7LGLJDUHHUIDUHQKHWLXUYDO
Investeringschef, tf ekonomi- och
ƬQDQVGLUHNWÑUsamt tf it-direktör
Praktikertjänst, dessförinnan
portföljförvaltare Länsförsäkringar,
Trygg Hansa, SSAB samt Gotabanken.
±YULJDXSSGUDJVd Praktikertjänst
pensionsstiftelse, styrelseordförande Frenda AB, Praktikerinvest PE AB,
Praktikerinvest AB, Praktikertjänst
Fastigheter AB, styrelseledamot
Praktikertjänst Försäkring AB och
Dilafor AB.

$QQ&KUL]WLQH(ULFVVRQ
Chef Stöd och styrning
$QVW¿OOQLQJVÀU2013, chef Stöd och
styrning sedan oktober 2019.
)ÑGG1959
8WELOGQLQJLeg. tandläkare, MBA
och diplomerad styrelseledamot
7LGLJDUHHUIDUHQKHWLXUYDO
$ƪ¿UVRPUÀGHVFKHITandvård
Praktikertjänst, vd Takeda, vd Nycomed, Dƪ¿UVRPUÀGHVGLUHNWÑUoch
försäljningsdirektör 3Ƭ]HUVDPW
styrelseledamot Läkemedelsindustriföreningen (LIF).
±YULJDXSSGUDJ Styrelseledamot
Frenda AB och Privattandläkarna.

%LUJLWWD-DFREVVRQ
&KHI(NRQRPLRFKƬQDQV
$QVW¿OOQLQJVÀU 2007, chef Ekonomi
och ƬQDQVVHGDQRNWREHU
)ÑGG1962
8WELOGQLQJCivilekonom
7LGLJDUHHUIDUHQKHWEkonomichef,
tf HNRQRPLRFKƬQDQVGLUHNWÑU
Praktikertjänst, ekonomichef i
bolag inom Arcona-koncernen och
revisor EY.
±YULJDXSSGUDJ Vd Stiftelsen
Praktikertjänstkonsortiet och
styrelseordförande i Praktikertjänst
Försäkring AB.

6WHIDQ+ODGLVFK
Marknads- och kommunikationschef
$QVW¿OOQLQJVÀU 2016,
chef Marknad och kommunikation
sedan november 2019.
)ÑGG 1974
8WELOGQLQJDRMI Strategisk
kommunikation
7LGLJDUHHUIDUHQKHWLXUYDO
Informationschef Samhall, egen
konsultverksamhet, partner och
NRPPXQLNDWLRQVNRQVXOW-HƪHUVRQ
Communications samt kommunikationskonsult Rikta AB.
±YULJDXSSGUDJ[inga]

6RƬH:DOOHQEHUJ
&KHI9HUNVDPKHWVXWYHFNOLQJ
$QVW¿OOQLQJVÀU 2009, chef
Verksamhetsutveckling sedan
oktober 2019.
)ÑGG1971
8WELOGQLQJ Civilekonom
7LGLJDUHHUIDUHQKHWLXUYDOChef
specialistvård, FKHIDƪ¿UVFRDFKHU
chef NXQGUHVNRQWUDQRFKDƪ¿UVområdessamverkan Praktikertjänst
samt PR-ansvarig Ebay och controller
Ericsson.
±YULJDXSSGUDJStyrelseledamot
S
Frenda
AB.
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UVRFKNRQFHUQUHGRYLVQLQJ

SEK

SEK
SEK

Styrelsen och den verkställande direktören i Praktikertjänst AB, med
organisationsnummer 556077-2419 och säte i Stockholm, får härmed
avge årsredovisning och koncernredovisning för verksamhetsåret 2020.
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)ÑUYDOWQLQJVEHU¿WWHOVH

)ÑUYDOWQLQJVEHU¿WWHOVH
9HUNVDPKHW
3UDNWLNHUWM¿QVW¿UGHQVWÑUVWDNRQFHUQHQLQRP
SULYDWWDQGYÀUGRFKK¿OVRRFKVMXNYÀUGL6YHULJH
$NWLH¿JDUQDDUEHWDUVM¿OYDVRPYHUNVDPKHWVDQ
VYDULJDSÀPRWWDJQLQJDUÑYHUKHODODQGHW'HFLUND
DNWLH¿JDUQD¿UWDQGO¿NDUHWDQGWHNQLNHU
WDQGK\JLHQLVWHUO¿NDUHI\VLRWHUDSHXWHUWHUDSHXWHUSV\NRORJHUVMXNVNÑWHUVNRUEDUQPRUVNRUORJRSHGHUDUEHWVWHUDSHXWHURFKNLURSUDNWRUHU,QRP
NRQFHUQHQƬQQVYLGXWJÀQJHQDYÀUHWHWWIÀWDO
GRWWHUERODJVRPVWÀUIÑUHQPDUJLQHOOGHODY
RPV¿WWQLQJHQ
9HUNVDPKHWHQL3UDNWLNHUWM¿QVW$%EHGULYVIUÀQ
MDQXDULLVNDWWHU¿WWVOLJWNRPPLVVLRQ¿UVIÑUKÀOODQGHHQOLJW,/NDSG¿U3UDNWLNHUWM¿QVW$%¿U
NRPPLWWHQWPRGHU9LGXWJÀQJHQDYÀUHWLQQHIDWWDU
NRPPLVVLRQ¿UVIÑUKÀOODQGHWHWWDYGRWWHUERODJHQ

,QW¿NWHURFKUHVXOWDW
3UDNWLNHUWM¿QVWNRQFHUQHQVLQW¿NWHUXSSJLFNWLOO
PNU PNU 5HVXOWDWHIWHUƬQDQVLHOOD
SRVWHUXSSJLFNWLOOPNU PNU 'HPLQVNDGH
LQW¿NWHUQDIÑUNODUDVIU¿PVWDYDY\WWULQJHQDY
3UROLYDNRQFHUQHQVDPWO¿JUHLQW¿NWHULQRP7DQGYÀUGLPRGHUERODJHWV¿JDUYHUNVDPKHW6WÑUVWD

GHOHQDYÀUHWVUHVXOWDW¿UK¿QIÑUOLJWWLOODY\WWULQJHQ
DY3UROLYDNRQFHUQHQYLONHW¿YHQIÑUNODUDUÑNQLQJHQ
PRWIÑUHJÀHQGHÀU0RGHUERODJHWVLQW¿NWHUXSSJLFNWLOOPNU PNU 5HVXOWDWHIWHUƬQDQVLHOODSRVWHUXSSJLFNWLOOPNU PNU *RWWJÑUHOVHIUÀQ3UDNWLNHUWM¿QVW$%V3HQVLRQVVWLIWHOVH
IÑUW¿FNDQGHDYSHQVLRQVNRVWQDGHUKDUHUKÀOOLWV
PHGPNU PNU 

)LQDQVLHOOVW¿OOQLQJ
.RQFHUQHQVHJQDNDSLWDOXSSJLFNYLGÀUHWVXWJÀQJ
WLOOPNU PNU YLONHWJDYHQVROLGLWHWSÀ
SURFHQW SURFHQW .DVVDRFKEDQNXSSJLFN
YLGÀUHWVVOXWWLOOPNU PNU .RUWIULVWLJD
SODFHULQJDUXSSJLFNWLOOPNU PNU 
0RGHUERODJHWVHJQDNDSLWDOXSSJLFNYLGÀUHWV
XWJÀQJWLOOPNU PNU YLONHWJDYHQ
VROLGLWHWSÀSURFHQW SURFHQW .DVVDRFK
EDQNXSSJLFNYLGÀUHWVVOXWWLOOPNU PNU 
.RUWIULVWLJDSODFHULQJDUXSSJLFNWLOOPNU
PNU 
'H¿JDUDQNQXWQDSHQVLRQHUQDWU\JJDVYLD
3UDNWLNHUWM¿QVWVSHQVLRQVVWLIWHOVH.RQVROLGHULQJVJUDGHQXSSJLFNYLGÀUVVNLIWHWWLOOSURFHQW
SURFHQW 

)OHUÀUVM¿PIÑUHOVHNRQFHUQHQ
%HORSSHQLƮHUÀUVM¿PIÑUHOVHQYLVDVLPNU

2020

2019

2018

2017

2016

,QW¿NWHU





















5ÑUHOVHUHVXOWDW
5ÑUHOVHPDUJLQDO
5HVXOWDWHIWHUƬQDQVLHOODSRVWHU
6ROLGLWHW
0HGHODQWDODQVW¿OOGDRPU¿NQDWWLOOKHOWLG
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)OHUÀUVM¿PIÑUHOVHPRGHUERODJHW
,QW¿NWHU
5ÑUHOVHUHVXOWDW
5ÑUHOVHPDUJLQDO
5HVXOWDWHIWHUƬQDQVLHOODSRVWHU
6ROLGLWHW
0HGHODQWDODQVW¿OOGDRPU¿NQDWWLOOKHOWLG

,QYHVWHULQJDU
,QYHVWHULQJDULLPPDWHULHOODRFKPDWHULHOODDQO¿JJQLQJVWLOOJÀQJDUXSSJLFNIÑUNRQFHUQHQWLOOPNU
PNU YDUDYPNU PNU DYVÀJIDVWLJKHWVLQYHVWHULQJDU0RGHUERODJHWVLQYHVWHULQJDUXSSJLFNWLOOPNU PNU 

3HUVRQDO
0HGHODQWDODQVW¿OOGDRPU¿NQDWWLOOKHOWLGLNRQFHUQHQXSSJLFNWLOO  YDUDY  
LPRGHUERODJHW

9LNWLJDIÑUKÀOODQGHQ
)ÑUY¿UY
'RWWHUERODJHW3UDNWLNHUWM¿QVW)DVWLJKHWHU$%IÑUY¿UYDGHVDPWOLJDDNWLHULGHWQ\ELOGDGH
ERODJHW.DVHUQHQ+ROGLQJ$%VRPL
VLQWXUIÑUY¿UYDGHVDPWOLJDDNWLHULGHW
Q\ELOGDGHERODJHW6ROQD.DVHUQHQ)DVWLJKHWV$%
%RODJHQEHGULYHUIÑUQ¿UYDUDQGH
LQJHQYHUNVDPKHW

$Y\WWULQJ
3UROLYDNRQFHUQHQPHG3UROLYD$%RUJQU
VRPPRGHUERODJDY\WWUDGHVWLOO
$OHULV+HDOWKFDUH$%6DPWOLJDGRWWHUERODJLQRP
3UROLYDNRQFHUQHQEHGULYHUVSHFLDOLVWYÀUGRFKVWRG
IÑUFLUNDHQIM¿UGHGHODY3UDNWLNHUWM¿QVWNRQFHUQHQVRPV¿WWQLQJ.RQFHUQHQVUHDYLQVWNRSSODGWLOO
IÑUV¿OMQLQJHQXSSJLFNWLOOPNURFKUHGRYLVDV
XQGHU±YULJDUÑUHOVHLQW¿NWHULNRQFHUQHQVUHVXOWDWU¿NQLQJ0RGHUERODJHWVUHDYLQVWXSSJLFNWLOO
PNURFKUHGRYLVDVXQGHU5HVXOWDWIUÀQDQGHODULNRQFHUQIÑUHWDJ
6DPWOLJDDNWLHULGHKHO¿JGDYLODQGHGRWWHUERODJHQ$FHQWLR$%RUJQU2UWKRSDUWQHU
$%RUJQU3UDNWLNHUƬQDQV$%RUJQU
RFK3UDNWLNHUWM¿QVW9LODQGH(WW$%
RUJQUDY\WWUDGHV
$NWLHUQDLGRWWHUERODJHW6FDQGLQDYLDQ9HQRXV
&HQWUH+ROGLQJ$%RUJQUDY\WWUDGHV6DPWOLJDERODJHQVÀOGHVWLOO
.RPPLVVLRQ¿UHQ$%IÑUDYUHJLVWUHULQJ

Fusion
'RWWHUERODJHQ3UDNWLNHUWM¿QVW*\QHNRORJL$%
RUJQU6N\&OLQLF3UDNWLNHUWM¿QVW$%
RUJQUVDPW0¿ODUÑ7DQGYÀUG$%
RUJQUIXVLRQHUDGHV
JHQRPDEVRUSWLRQPHGPRGHUERODJHW
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9¿VHQWOLJDK¿QGHOVHUXQGHU
U¿NHQVNDSVÀUHW
$ƪ¿UVRPUÀGH7DQGYÀUG
$ƪ¿UVRPUÀGH7DQGYÀUGVQHWWRRPV¿WWQLQJPLQVNDGHWLOOPNU PNU 8QJHI¿UK¿OIWHQDY
RPV¿WWQLQJHQƬQQVLGHWUHVWRUVWDGVUHJLRQHUQD
6WRFNKROP*ÑWHERUJRFK0DOPÑ&RURQDSDQGHPLQIÑUNODUDUWLOOVWRUGHOLQW¿NWVPLQVNQLQJHQM¿PIÑUWPHG(QVWRUDQGHODY3UDNWLNHUWM¿QVWV
SDWLHQWHU¿UÑYHUÀUYLONDXQGHUSDQGHPLQ
HQOLJW)RONK¿OVRP\QGLJKHWHQVUHNRPPHQGDWLRQHUYDOWDWWPLQLPHUDEHVÑNXWDQIÑUVLQDKHP7LOO
IÑOMGDYGHWWDKDUPÀQJDPHGDUEHWDUHYDULWNRUWWLGVSHUPLWWHUDGHXQGHUÀUHWVRPPHVWFLUND
SHUVRQHUXQGHUDQGUDNYDUWDOHW

Tandläkare
$ƪ¿UVRPUÀGHVJUHQHQRPIDWWDUFLUNDWDQGO¿NDUYHUNVDPKHWHUÑYHUKHOD6YHULJH3UDNWLNHUWM¿QVWKDUHQPDUNQDGVDQGHOVRPXSSJÀUWLOOGU\JW
SURFHQWDYGHQSULYDWDWDQGYÀUGHQL6YHULJH
8QGHUÀUHWKDUDYWDOPHGQ\DYHUNVDPKHWVDQVYDULJDWDQGO¿NDUHWHFNQDWVRFKWDQGO¿NDUPRWWDJQLQJDUIÑUY¿UYDWVGHO¿JDUHKDUVOXWDWYDUDY
PHGSHQVLRQ$ƪ¿UVRPUÀGHW¿UPLWWLHQJHQHUDWLRQVY¿[OLQJRFKFLUNDSURFHQWDYWDQGO¿NDUQD
Q¿UPDUVLJSHQVLRQVÀOGHU(QDYGHÑYHUJULSDQGH
PÀOV¿WWQLQJDUQD¿UDWWÑNDYÀUPDUNQDGVDQGHOSÀ
WDQGYÀUGVPDUNQDGHQ)RNXVSÀHQNYDOLWHWVV¿NUDG
UHNU\WHULQJVSURFHVVRFKVDWVQLQJDUSÀRUJDQLVN
WLOOY¿[WJHQRPYHUNVDPKHWVXWYHFNOLQJLQRPVÀY¿O
RGRQWRORJLOHGDUVNDSRFKHNRQRPL¿UHQYLNWLJGHO
LGHWWD
8WYHFNOLQJHQJÀUPRWVWÑUUHPRWWDJQLQJDUPHG
ƮHUDWDQGO¿NDUHK\JLHQLVWHURFKÑYULJSHUVRQDO
YLONHWVW¿OOHUQ\DNUDYSÀVW\UQLQJRFKOHGDUVNDSSÀ
ORNDOQLYÀ,6YHQVNW.YDOLWHWVLQGH[ 6., P¿WQLQJDU
DYSDWLHQWQÑMGKHWKDU3UDNWLNHUWM¿QVWVWDQGO¿NDUH
XQGHUHQOÀQJIÑOMGDYÀUSODFHUDWVLJKÑJVWLQRP
WDQGYÀUGVEUDQVFKHQRFKRFNVÀKÑJVWLQRPDOODL
6YHULJHXQGHUVÑNWDEUDQVFKHU

PTJ Dental
)ÑUDWWVNDSDQ\DRFKE¿WWUHIÑUXWV¿WWQLQJDUIÑU
DWWÑNDPDUNQDGVDQGHODUQDELOGDGHV37-'HQWDO
HQLFNH¿JDUOHGGDƪ¿UVHQKHWLQRPPRGHUERODJHWVRPNRPSOHWWHUDUDƪ¿UVRPUÀGHW'HWWD
JHQRPÑNDGHPÑMOLJKHWHUWLOOH[WHUQDIÑUY¿UY
RFKDQVW¿OOQLQJDYWDQGO¿NDUHXWDQ¿JDUVNDSL
3UDNWLNHUWM¿QVW$%37-'HQWDOKDUYLGXWJÀQJHQDY
ÀUHWYHUNVDPKHWHULGULIWSÀWLRRUWHUUXQWRPL
ODQGHW8QGHUÀUHWKDUIHPH[WHUQDWDQGO¿NDUPRWWDJQLQJDUIÑUY¿UYDWV
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FRENDA
6W\UHOVHQL3UDNWLNHUWM¿QVW$%IDWWDGHLPDM
EHVOXWRPDWWLQIÑUDNRQFHUQJHPHQVDP,7%HVOXWHWLQQHEDUDWWVDPWOLJDGHO¿JDUHLQRP7DQGYÀUG
VNDE\WDMRXUQDOV\VWHPWLOO)5(1'$VDPWWLOO
)5(1'$5ÑQWJHQWLOOXWJÀQJHQDY'U\JW
YHUNVDPKHWHULQRP7DQGYÀUGJHQRPIÑUGH
XQGHUÀUHWE\WHWDYMRXUQDOV\VWHPYLONHWLQQHE¿U
DWWDYGHYHUNVDPKHWHUQDYLGÀUVVNLIWHW
Q\WWMDU)5(1'$8WÑYHUGHWWHFNQDGHV¿YHQDYWDO
PHGNQDSSWH[WHUQDYÀUGJLYDUHYDUDYHQDY
GHVVDEHGULYHUYHUNVDPKHWSÀHWWWDOVWÑUUH
PRWWDJQLQJDU9LGXWJÀQJHQDYKDU)5(1'$
HQPDUNQDGVDQGHOVRPÑYHUVWLJHUSURFHQWDY
GHQWRWDODPDUNQDGHQIÑUMRXUQDOV\VWHPLQRP
WDQGYÀUGL6YHULJH$UEHWHWPHGDWWH[SDQGHUDLQL
DQGUDO¿QGHUKDULQOHWWVRFKGHWSÀJÀULGDJVDPWDO
PHGGLVWULEXWÑUHUXWDQIÑU6YHULJH

Tandteknik
,QRPDƪ¿UVRPUÀGHVJUHQHQƬQQVHWWWDOWDQGWHNQLVNDODERUDWRULHU8QGHUÀUHWKDUHWWODERUDWRULXPVW¿QJWRFK\WWHUOLJDUHHQYHUNVDPKHWVDQVYDULJWDQGWHNQLNHUKDUVOXWDW7RWDOWKDUI\UDWDQG
WHNQLNHUVOXWDWYDUDYWYÀPHGSHQVLRQ

$ƪ¿UVRPUÀGH+¿OVRRFKVMXNYÀUG
$ƪ¿UVRPUÀGH+¿OVRRFKVMXNYÀUGVQHWWRRPV¿WWQLQJXSSJLFNWLOOPNU PNU 'HQXQGHU
YÀUHQDY\WWUDGH3UROLYDNRQFHUQHQVRP
EHGULYHUVSHFLDOLVWYÀUGVWRGWLGLJDUHIÑUGU\JW
SURFHQWDYDƪ¿UVRPUÀGHWVRPV¿WWQLQJ

3ULP¿UYÀUG
$ƪ¿UVRPUÀGHVJUHQHQRPIDWWDUSULP¿UYÀUGVYHUNVDPKHWHULQRPPRGHUERODJHWV¿JDUYHUNVDPKHW9HUNVDPKHWHUQDEHGULYVÑYHUKHODODQGHWSÀ
YÀUGFHQWUDOHU8QGHUÀUHWKDUHQYÀUGFHQWUDO
DYYHFNODWV$ƪ¿UVRPUÀGHVJUHQHQYLVDUHQWLOOY¿[W
SÀSURFHQWM¿PIÑUWPHGIÑUHJÀHQGHÀU'LJLWDOD
EHVÑNL3UDNWLNHUWM¿QVWVGLJLWDODOÑVQLQJ0LWW37-
KDUÑNDWPHGFLUNDSURFHQWM¿PIÑUWPHG
%DNJUXQGHQWLOOÑNQLQJHQ¿ULKXYXGVDNFRURQDSDQGHPLQVRPLQQHEXULWDWWI¿UUHSDWLHQWHUKDIW
PÑMOLJKHWDWWEHVÑNDHQYÀUGFHQWUDOI\VLVNW
8QGHUÀUHWKDUQ\DYHUNVDPKHWVDQVYDULJD
GHO¿JDUHEÑUMDWRFKKDUVOXWDW$ƪ¿UVRPUÀGHVJUHQHQKDUVWRUWIRNXVSÀNYDOLWHWVRFKSDWLHQWV¿NHUKHWVDUEHWHWG¿UHWWVWRUWDQWDODYDOODSULP¿UYÀUGVPRWWDJQLQJDULGDJ¿UNYDOLWHWVGLSORPHUDGH
HQOLJW3UDNWLNHUWM¿QVWVLQWHUQDNYDOLWHWVPRGHOO
9HUNVDPKHWHUQDLQRP3ULP¿UYÀUGRFK5HKDEKÀOOHUIRUWVDWWHQP\FNHWKÑJNYDOLWHW,GHQ1DWLR-

QHOOD3DWLHQWHQN¿WHQVRPJHQRPIÑUVDY6YHULJHV
.RPPXQHURFK5HJLRQHUSUHVWHUDU3UDNWLNHUWM¿QVW
IRUWVDWWP\FNHWY¿O

Rehab
$ƪ¿UVRPUÀGHVJUHQHQRPIDWWDUFLUNDUHKDEYHUNVDPKHWHULQRPPRGHUERODJHWV¿JDUYHUNVDPKHWPHGJHRJUDƬVNW\QJGSXQNWSÀ6WRFNKROPVRPUÀGHW1LRYHUNVDPKHWVDQVYDULJDLQRP5HKDE
KDUVOXWDWXQGHUÀUHW9HUNVDPKHWHULQRPDƪ¿UVRPUÀGHVJUHQHQKDUSÀYHUNDWVNUDIWLJWWLOOIÑOMGDY
FRURQDSDQGHPLQYLONHWLQQHEXULWLQW¿NWVERUWIDOO
RFKNRUWWLGVSHUPLWWHULQJDYSHUVRQDO

6SHFLDOLVWYÀUG
$ƪ¿UVRPUÀGHVJUHQHQRPIDWWDUFLUNDVSHFLDOLVWYÀUGVYHUNVDPKHWHULQRPPRGHUERODJHWV
¿JDUYHUNVDPKHWRFKYHUNVDPKHWHUQD¿UNRQFHQWUHUDGHWLOOVWRUVWDGVRPUÀGHQD7UHQ\DYHUNVDPKHWVDQVYDULJDKDUEÑUMDWXQGHUÀUHWRFKKDUVOXWDWƮHUWDOHWPHGSHQVLRQYHQYHUNVDPKHWHUQD
LQRP6SHFLDOLVWYÀUGKDULYDULHUDQGHJUDGSÀYHUNDWVWLOOIÑOMGDYFRURQDSDQGHPLQ

PTJ Care
)ÑUDWWKLWWDQ\DDƪ¿UVPÑMOLJKHWHURFKÑNDPDUNQDGVDQGHODUQDLQRPDƪ¿UVRPUÀGHW¿U37-&DUH
HQLFNH¿JDUOHGGDƪ¿UVHQKHWVRPEHGULYHUSULP¿UYÀUGXQGHUXSSVWDUW'HQQ\DDƪ¿UVHQKHWHQ
VHVVRPHWWEUDNRPSOHPHQWGÀYHUNVDPKHWHQ
OLNW7DQGYÀUGVPRWVYDULJKHW37-'HQWDONDQEH
GULYDVDYDQVW¿OOGDO¿NDUHXWDQ¿JDUVNDSL
3UDNWLNHUWM¿QVW$%

Mitt PTJ
8WYHFNOLQJHQDY3UDNWLNHUWM¿QVWVGLJLWDODWM¿QVW
0LWW37-WLGLJDUH3UDNWLNHUWM¿QVWKDUIRUWVDWW
8QGHUKÑVWHQODQVHUDGHVHQDSS0LWW37-YDUV
JU¿QVVQLWW¿UDQSDVVDWIÑUEÀGHGDWRUHUO¿V
SODWWRUVDPWPRELOWHOHIRQHU0ÀOHWPHGGHQGLJL
WDODOÑVQLQJHQ¿UDWWSÀVLNWHUEMXGDSDWLHQWHU
3UDNWLNHUWM¿QVWVVDPODGHYÀUGHUEMXGDQGHsIUÀQ
SULP¿UYÀUGRFKUHKDEWLOOVSHFLDOLVWYÀUGRFKWDQGYÀUG8QGHUKDULQIÑUDQGHWDY0LWW37-IRUWVDWWLQRP3ULP¿UYÀUGRFKGU\JWWYÀWUHGMHGHODU
DYYÀUGFHQWUDOHUQD¿UDQVOXWQDWLOOGHQGLJLWDOD
WM¿QVWHQ9LGDUHKDUYHUNVDPKHWHULQRP5HKDE
RFK6SHFLDOLVWYÀUGDQVOXWLWVXQGHUÀUHWYHQ
HWWDQWDOWDQGO¿NDUPRWWDJQLQJDUKDUDQVOXWLWV
YLONHWJHUSDWLHQWHUPÑMOLJKHWWLOOZHEERNQLQJ
YLD0LWW37-

)ÑUYDOWQLQJVEHU¿WWHOVH

&RYLG

5LVNHULYHUNVDPKHWHQ

1¿U)RONK¿OVRP\QGLJKHWHQXQGHUPDUV
JLFNXWPHGLQIRUPDWLRQRPDWWULVNIÑUDOOP¿Q
VPLWWVSULGQLQJDY&RYLGYDUKÑJSÀYHUNDGHV
RPHGHOEDUWHQRPIDWWDQGHGHODY3UDNWLNHUWM¿QVWV
YHUNVDPKHWNUDIWLJW8WHEOLYQDEHVÑNLQRP
IUDPIÑUDOOWDƪ¿UVRPUÀGH7DQGYÀUGVDPWDƪ¿UVRPUÀGHVJUHQDUQD5HKDERFK6SHFLDOLVWYÀUGLQRP
Dƪ¿UVRPUÀGH+¿OVRRFKVMXNYÀUGJHQHUHUDGH
EHW\GDQGHLQW¿NWVERUWIDOO,QRP3ULP¿UYÀUGKDU
GHWXQGHUÀUHWVNHWWHQIÑUƮ\WWQLQJIUÀQI\VLVND
WLOOGLJLWDODSDWLHQWEHVÑN8QGHUSHULRGHQDSULOWLOO
GHFHPEHUKDUHWWVWRUWDQWDOPHGDUEHWDUHYDULW
NRUWWLGVSHUPLWWHUDGHVRPƮHVWFLUNDVW
%RODJHWKDUVÑNWHUV¿WWQLQJIUÀQ7LOOY¿[WYHUNHWIÑU
PRWVYDUDQGHSHULRG'HQJHQRPIÑUGDNRUWWLGVSHUPLWWHULQJHQPHGEHDNWDQGHDYHUKÀOOQDRFK
VÑNWDHUV¿WWQLQJDUKDULQQHEXULWHQXQGHUOLJJDQGH
QHJDWLYHƪHNWSÀLQW¿NWHUQDIÑUÀUHWM¿PIÑUW
PHGHWWQRUPDOWYHUNVDPKHWVÀURPGU\JWPNU
)UÀQÀUVVNLIWHWKDUGHWYDULWKÑJUHSURGXNWLRQL
YHUNVDPKHWHUQD¿YHQRPGHW¿QQXLQWH¿UIXOO
EHO¿JJQLQJ,QJHQHUV¿WWQLQJIUÀQ7LOOY¿[WYHUNHW
KDUVÑNWVHIWHUÀUVVNLIWHW

Politiska risker

$Y\WWULQJIDVWLJKHWVERODJ

Finansiella risker

'RWWHUERODJHW3UDNWLNHUWM¿QVW)DVWLJKHWHU$%KDU
WHFNQDWDYWDOPHG$OHFWD)DVWLJKHWHU
$%RPDY\WWULQJDYVDPWOLJDDNWLHULVLWWGRWWHU
ERODJ6ROQD.DVHUQHQ)DVWLJKHWV$%RUJQU
6ROQD.DVHUQHQ)DVWLJKHWV$%
LQQHIDWWDUIDVWLJKHWHQ6ROQD.DVHUQHQG¿UGHW
EHGULYVPHGLFLQVNUHKDELOLWHULQJIÑUEODQGDQQDW
U\JJP¿UJVVNDGRURFKRUWRSHGLVNDVNDGRU7LOOWU¿GHEHU¿NQDVVNHXQGHUIÑUVWDNYDUWDOHWRFK
JHQHUHUDHQEHW\GDQGHUHDYLQVWWLOONRQFHUQHQ

'HƬQDQVLHOODULVNHUQDL3UDNWLNHUWM¿QVWNRQFHUQHQ
DYVHUVÀGDQDIÑU¿QGULQJDUSÀGHƬQDQVLHOODPDUNQDGHUQDVRPNDQSÀYHUNDVÀY¿OY¿UGHWVRPDYNDVWQLQJHQSÀGHƬQDQVLHOODSODFHULQJDUQD(QU¿QWHULVN
IÑUHOLJJHU¿YHQIÑUGHVNXOGIÑUGDSHQVLRQVDYV¿WWQLQJDUQDLQRP35,V\VWHPHW'LVNRQWHULQJVU¿QWDQ
SÀYHUNDUEHU¿NQLQJHQDYGH¿JDUDQNQXWQDSHQVLRQVÀWDJDQGHQDHQOLJW373SODQHQ7UDQVDNWLRQHU
RFKƮÑGHQLXWO¿QGVNYDOXWDƬQQVLGHƬQDQVLHOOD
SODFHULQJDUQDPHQXWJÑUHQEHJU¿QVDGYDOXWDULVN

Finans

)UDPWLGVXWVLNWHU

UHWSU¿JODGHVDYFRURQDSDQGHPLQYLONHW
ƬFNHWWNUDIWLJWJHQRPVODJ¿YHQSÀGHƬQDQVLHOOD
PDUNQDGHUQD1¿UEÑUVHUQDIÑOONUDIWLJWXQGHU
IÑUVWDNYDUWDOHWSUHVVDGHVU¿QWRUQDQHGÀWSÀ
JUXQGDYVWDUNDRPDOORNHULQJVƮÑGHQ'¿UHIWHU
KDUEÑUVHUQDÀWHUK¿PWDWVLJRFKU¿QWHNXUYDQÑNDW
WLOOOLNQDQGHQLYÀHUVRPYLGIÑUHJÀHQGHÀUVVNLIWH
YLONHWLQQHE¿UQHJDWLYDU¿QWRUSÀVWDWVREOLJDWLRQHU
XSSWLOOQLRÀUVOÑSWLGRFKIÑUERVWDGVREOLJDWLRQHU
XSSWLOOWUHÀU$YNDVWQLQJHQSÀPRGHUERODJHWV
OLNYLGDPHGHORFKU¿QWHSODFHULQJDUYDUQÀJRWO¿JUH
¿QPHQ¿QGÀNODUWSRVLWLYDRFKE¿WWUH¿Q
PDUNQDGHQ0RGHUERODJHWHUKÑOOJRWWJÑUHOVH
IUÀQ3UDNWLNHUWM¿QVW$%V3HQVLRQVVWLIWHOVHPHG
PNU PNU 

7DQGYÀUG

'HSROLWLVNDULVNHUQDLQRPYÀUGRPUÀGHW¿UW\GOLJD
V¿UVNLOWLQRP+¿OVRRFKVMXNYÀUG+¿OVRRFK
VMXNYÀUGL6YHULJHƬQDQVLHUDVLKXYXGVDNPHG
RƪHQWOLJDPHGHORFKPDUNQDGHQ¿URPJ¿UGDGDY
UHJOHULQJDURFKRƪHQWOLJSROLWLVNVW\UQLQJ,QRP
K¿OVRRFKVMXNYÀUGVRPUÀGHWXWJÑUNRPELQDWLRQHQ
NRUWDYÀUGDYWDORFKVNLOGDXSSIDWWQLQJDUPHOODQ
GHSROLWLVNDEORFNHQRPYLOONRUHQIÑUGHQSULYDWD
VMXNYÀUGVPDUNQDGHQHQULVN

5HJHULQJHQJDYXQGHUKÑVWHQq8WUHGQLQJHQRP
M¿POLNWDQGK¿OVDq\WWHUOLJDUHHWWWLOO¿JJVXSSGUDJ
RFKVNDQX¿YHQXWUHGDRFKIÑUHVOÀPRGHOOHU
IÑUHWWQ\WWHOOHUMXVWHUDWVWDWOLJWKÑJNRVWQDGVVN\GG6\IWHW¿UDWWVW¿UNDVN\GGHWPRWKÑJD
WDQGYÀUGVNRVWQDGHUJ\QQDGHQIÑUHE\JJDQGH
WDQGYÀUGHQVDPWXSSQÀHQPHUM¿POLNWDQGK¿OVD
,SUDNWLNHQLQQHE¿UGHWQ\DXSSGUDJHWDWWXWUHGD
RPWDQGYÀUGHQNDQEOLPHUOLNWK¿OVRRFKVMXNYÀUGHQVV\VWHPHOOHUWLOORFKPHGLQJÀLGHW+HOD
UDSSRUWHQLQNOXVLYHWLOO¿JJVXSSGUDJHWVOXWUHGRYLVDGHVGHQPDUV

Verksamhetsrisker
9HUNVDPKHWVULVNHUÀWHUƬQQVLGHYHUNVDPKHWHU
VRP¿UEHURHQGHDYVLQDEHƬQWOLJDDYWDOIUÀQXSSKDQGOLQJDUPHGEHJU¿QVDGDYWDOVWLG+¿OVRRFK
VMXNYÀUGVPDUNQDGHQN¿QQHWHFNQDVDYKÀUGNRQNXUUHQVRFKWLOOWDJDQGHSULVSUHVVYLONHWNDQOHGD
WLOOO¿JUHUHVXOWDWPDUJLQDOHU(QEHW\GDQGHGHODY
NRQFHUQHQVK¿OVRRFKVMXNYÀUGVYHUNVDPKHWHU
GULYVLQRPYÀUGYDOVV\VWHPHWG¿UULVNHUQDIU¿PVW
DYVHUVMXNYÀUGVKXYXGP¿QQHQVHQVLGLJDU¿WWDWW
ÀUOLJHQJÑUDIÑU¿QGULQJDUDYUHJHOYHUNHQEODQG
DQQDWDYVHHQGHSULVHU

7DQGYÀUG¿UHQPRJHQPDUNQDG%ODQGGHSULYDWD
DNWÑUHUQDKDU3UDNWLNHUWM¿QVWHQOHGDQGHVW¿OOQLQJ
(QDYGHIU¿PVWDIUDPWLGDXWPDQLQJDUQD¿UEULVWHQ
SÀXWELOGDGHWDQGO¿NDUHWDQGK\JLHQLVWHUVDPW
WDQGVNÑWHUVNRU(QDQQDQXWPDQLQJ¿UDWWPÑWD
ÑNDQGHNUDYIUÀQSDWLHQWHUP\QGLJKHWHURFK
DQGUDLQWUHVVHQWHULIUÀJRUUÑUDQGHWUDQVSDUHQV
GHODNWLJKHWSDWLHQWV¿NHUKHWEHKDQGOLQJVNYDOLWHW
RFKVHUYLFHQLYÀ'HWWDNU¿YHUVW¿QGLJXWYHFNOLQJ
LQRPRPUÀGHQVRPYHUNVDPKHWVVWÑGNYDOLWHWVNRQWUROO,7VWÑGUHNU\WHULQJPHGPHUD3UDNWLNHUWM¿QVWVYHUNVDPKHWHU¿UY¿OUXVWDGHIÑUIUDPWLGHQ
RFKXWYHFNOLQJVSURMHNWSÀJÀULQRPVDPWOLJD
VWUDWHJLVNDRPUÀGHQ

+¿OVRRFKVMXNYÀUG
$QWDOHW¿OGUHL6YHULJHÑNDURFKG¿UIÑU¿UƬQDQVLHULQJHQDYK¿OVRRFKVMXNYÀUGHQIRUWVDWWHQDYGH
YLNWLJDVWHOÀQJVLNWLJDXWPDQLQJDUQD+¿OVRRFK
VMXNYÀUGHQ¿UIRUWVDWWXQGHUKÀUWHƪHNWLYLVHULQJVWU\FNRFKEHKRYHWDYDOWHUQDWLYDXWIÑUDUHVRPNDQ
ELGUDPHGKÑJUHHƪHNWLYLWHW¿UVWRUW
6DPWLGLJWÑNDUSDWLHQWHUQDVPDNWRFKVWÑGHWIÑU
YDOIULKHWLK¿OVRRFKVMXNYÀUGHQ¿UVWRUW3DWLHQWHUNU¿YHUYDOPÑMOLJKHWHULQV\QGHODNWLJKHWRFK
PÑMOLJKHWDWWM¿PIÑUDYÀUGJLYDUHYHQWU\FNHW
SÀÑNDGWLOOJ¿QJOLJKHWÑNDULWDNWPHGDWWGLJLWDOD
LQJÀQJDUWLOOIUDPIÑUDOOWSULP¿UYÀUGHQHWDEOHUDWV
SÀNRUWWLG+XYXGP¿QQHQVNUDYSÀYÀUGJLYDUHVNLOMHUVLJGRFNÀWPHOODQUHJLRQHUQDRFKEULVWHQSÀ
VDPV\QRFKVDPDUEHWHÑYHUUHJLRQJU¿QVHUIÑUVYÀUDURFKIÑUG\UDULQQRYDWLRQRFKXWYHFNOLQJ
3UDNWLNHUWM¿QVWGULYHUGHQGLJLWDODXWYHFNOLQJHQ
SÀFHQWUDOQLYÀRFK¿YHQRPGHUHJLRQDODEHKRYHQ
¿UOLNDUWDGHVNLOMHUVLJPÑMOLJKHWHUQDWLOOXWYHFNOLQJ
RFKLPSOHPHQWDWLRQÀW6DPWLGLJW¿UGHWFHQWUDOW
DWWIRUWV¿WWDXWYHFNOLQJHQGHOVIÑUDWWOHYDXSSWLOO
GHDOOWKÑJUHNUDYHQSÀLQIRUPDWLRQVV¿NHUKHWGHOV
IÑUDWWWLOOEÀGHPHGDUEHWDUHRFKSDWLHQWHUOHYHUHUDHUEMXGDQGHQVRPÑNDUWLOOJ¿QJOLJKHWHQRFKIÑUE¿WWUDUNRQWLQXLWHWHQ
8QGHUÀUHWKDUIÑU¿QGULQJDUQDLQRPSULP¿U
YÀUGHQIRUWVDWWRFKULNVGDJHQEHVOXWDGHRPHQ
SULP¿UYÀUGVUHIRUPVRPLQQHE¿UDWWSULP¿U
YÀUGHQIUÀQGHQMXOL¿UEDVHQLGHQVYHQVND
K¿OVRRFKVMXNYÀUGHQ3ULP¿UYÀUGHQVNDIUDPÑYHU
VYDUDIÑUEHKRYHWDYÀWJ¿UGHULIRUPDYPHGLFLQVN
EHGÑPQLQJRFKEHKDQGOLQJRPYÀUGQDGIÑUH
E\JJDQGHDUEHWHRFKUHKDELOLWHULQJDOOWVÀ
ÀWJ¿UGHUVRPLQWHNU¿YHUV¿UVNLOGDPHGLFLQVND
HOOHUWHNQLVNDUHVXUVHU
)OHUIÑU¿QGULQJDUKDURFNVÀDYLVHUDWVDYUHJHULQJHQ$QQD1HUJÀUGKÑYHUO¿PQDGHLPDUV
KXYXGEHW¿QNDQGHWIÑUXWUHGQLQJHQq*RGRFKQ¿UD
YÀUGqG¿UPDQEODQGDQQDWIÑUHVOÀURPIDWWDQGH
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IÑU¿QGULQJDUDYGHQQDWLRQHOODWD[DQYLONHWLSUDNWLNHQLQQHE¿UDWWODJHQRPO¿NDUYÀUGVHUV¿WWQLQJ
/2/RFKODJHQRPHUV¿WWQLQJIÑUI\VLRWHUDSL/2)
IÑUVYLQQHU6DPWLGLJWEHUHGV*ÑUDQ6WLHUQVWHGWV
XWUHGQLQJq'LJLI\VLVNWYÀUGYDOsWLOOJ¿QJOLJ
SULP¿UYÀUGEDVHUDGSÀEHKRYRFKNRQWLQXLWHWq
L5HJHULQJVNDQVOLHW

9ÀUGNYDOLWHWRFKSDWLHQWV¿NHUKHW
3UDNWLNHUWM¿QVWDUEHWDUDNWLYWRFKNRQWLQXHUOLJW
PHGYÀUGNYDOLWHWRFKSDWLHQWV¿NHUKHWVIUÀJRU
%RODJHWVPÀO¿UDWWYDUDPDUNQDGVOHGDQGHJ¿OODQGHYÀUGNYDOLWHWRFKSDWLHQWV¿NHUKHWYLONHWDYVSHJODVLNRQFHUQHQVOÀQJVLNWLJDPÀOEn hållbar och
säker verksamhet i hela Praktikertjänst för patienter,
medarbetare, allmänhet och miljö.
'HWDNWLYDDUEHWHWIÑUHQKÑJSDWLHQWV¿NHUKHW
XWJÀUIUÀQSULQFLSHQRPVW¿QGLJIÑUE¿WWULQJRFK
VHVLGHWPÑMOLJKHWVRFKULVNEDVHUDGHOHGQLQJV
V\VWHPHWVRPYX[LWIUDPXQGHUGHVHQDVWHÀUHQ
/HGQLQJVV\VWHPHWVRP¿UFHUWLƬHUDWIÑUNYDOLWHW
HQOLJW,62RFKPLOMÑ¿USURFHVV
EDVHUDWRFKLQNOXGHUDU¿YHQVWUÀOV¿NHUKHWDUEHWVPLOMÑLQIRUPDWLRQVV¿NHUKHWRFKV¿NHUKHW8QGHU
ÀUHWKDU3UDNWLNHUWM¿QVWIRUWVDWWDWWLPSOHPHQWHUDOHGQLQJVV\VWHPHWLQRP+¿OVRRFKVMXNYÀUG
RFK7DQGYÀUG(WWYLNWLJWVWÑGLOHGQLQJVV\VWHPHW
¿UHQÀUVNDOHQGHUVRPLQQHKÀOOHUGHDNWLYLWHWHU
YHUNVDPKHWHUQDEHKÑYHUJHQRPIÑUDXQGHUÀUHW
H[HPSHOYLVROLNDHJHQNRQWUROOHU
'HYHUNVDPKHWHUVRPKDUPÑMOLJKHWUDSSRUWHUDU
WLOOUHOHYDQWDQDWLRQHOODNYDOLWHWVUHJLVWHUH[HPSHOYLV6.D3D 6YHQVNWNYDOLWHWVUHJLVWHUIÑUSDURGRQWLW RFK1'5 1DWLRQHOOWGLDEHWHVUHJLVWHU )ÑUDWW
QÀHQKÑJUDSSRUWHULQJWLOOUHJLVWHUVNLFNDU7DQGYÀUGVMRXUQDOV\VWHP)5(1'$DXWRPDWLVNWLQNOLQ
LVNDGDWDWLOO6.D3D8QGHUÀUHWKDU3UDNWLNHUWM¿QVW
EOLYLWGHQVWÑUVWDSULYDWDYÀUGJLYDUHQDWWUDSSRUW
HUDWLOO6ND3D
6HGDQPÀQJDÀUWLOOEDNDKDU3UDNWLNHUWM¿QVW
HWWLQWHUQWNYDOLWHWVGLSORP'HWLQQHE¿UDWW
YHUNVDPKHWHQVNDJHQRPIÑUDHQJRGN¿QG
ODJHIWHUOHYQDGVNRQWUROOVDPWVNULYDHQORNDO
SDWLHQWV¿NHUKHWVEHU¿WWHOVH
8QGHUÀUHWKDULQWHUQDOOP¿QUHYLVLRQJHQRPIÑUWVYLGPRWWDJQLQJDULQRPWDQGYÀUGRFK
K¿OVRRFKVMXNYÀUGLODQGHW5HYLVLRQHQJDYHQEUD
JUXQGIÑUIRUWVDWWXWYHFNOLQJHQOLJWSULQFLSHQIÑU
VW¿QGLJIÑUE¿WWULQJ

+ÀOOEDUKHWVUDSSRUW
3UDNWLNHUWM¿QVWVKÀOOEDUKHWVDUEHWHEHGULYVVRPHQ
LQWHJUHUDGGHOLGHQOÑSDQGHYHUNVDPKHWHQ$UEHWHWEHVNULYVQ¿UPDUHLGHQKÀOOEDUKHWVUDSSRUWVRP
KDUXSSU¿WWDWVHQOLJW 5/NDSRFKVRPÀWHUƬQQVSÀVLGRUQD5DSSRUWHQDYVHUNRQFHUQ
HQVVDPWOLJDIÑUHWDJ
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0LOMÑIUÀJRU

)RUVNQLQJRFKXWYHFNOLQJ

,QRPWDQGYÀUGVYHUNVDPKHWHUQDIRNXVHUDVPLOMÑ
DUEHWHWIU¿PVWSÀUHJHOEXQGQDVDQHULQJDUDY
DYORSSVV\VWHPUXWLQHUIÑUDWWPLQLPHUDEHƬQWOLJW
XWVO¿SSDYNYLFNVLOYHUVDPWNHPLNDOLHKDQWHULQJ
,QRPK¿OVRRFKVMXNYÀUGVYHUNVDPKHWHUQD¿UO¿NHPHGHOVIÑUVNULYQLQJIUDPIÑUDOOWDYDQWLELRWLNDHQ
DYGHYLNWLJDVWHPLOMÑDVSHNWHUQD3UDNWLNHUWM¿QVWV
KÀOOEDUKHWVULNWOLQMHVW\UDUEHWHWPHGVW¿QGLJD
IÑUE¿WWULQJDU
,QRPWDQGYÀUGHQ¿UIÑURUHQLQJDURUVDNDGHDY
NYLFNVLOYHUGHQYLNWLJDVWHPLOMÑDVSHNWHQ+LVWRULVNW
KDUVWÑUUHP¿QJGHUDPDOJDPWLOOIÑUWVDYORSSVV\VWHPHWIUÀQWDQGO¿NDUPRWWDJQLQJDU'HWLQQHE¿UDWWDYORSSHQIUÀQPRWWDJQLQJHQQÀJRQJÀQJ
PÀVWHVDQHUDV3UDNWLNHUWM¿QVWKDUUXWLQHUIÑU
KXUVDQHULQJDYORNDOHUVNDVNHYLGÑYHUOÀWHOVH
HOOHUQHGO¿JJQLQJDYYHUNVDPKHW)ÑUDWWPLQLPHUDXWVO¿SSHQDYNYLFNVLOYHUIUÀQGHQWDOWDPDOJDPKDU3UDNWLNHUWM¿QVWLVDPDUEHWHPHG6ZHGHQ
5HF\FOLQJRFK,9/6YHQVND0LOMÑLQVWLWXWHWXQGHU
ÀUHQGULYLWSURMHNWHW/,)(+J5LGVRP
IÀWWHNRQRPLVNWVWÑGDY(8VSURJUDPIÑUPLOMÑ
RFKNOLPDW(WWUHVXOWDWDYSURMHNWHW¿UHWWÑSSHW
RFKNRVWQDGVIULWWZHEEYHUNW\JIÑUÑNDGNXQVNDS
ZZZKJULGHX'HWV\VWHPDWLVNDPLOMÑDUEHWHW
¿UHQGHODY3UDNWLNHUWM¿QVWVLQWHUQDNYDOLWHWVGLSORPHULQJ/HGQLQJVV\VWHPHW¿UPLOMÑFHUWLƬHUDW
HQOLJW,62&LUNDYHUNVDPKHWHULQRP
+¿OVRRFKVMXNYÀUGPHGEHVW¿OODUNUDYSÀPLOMÑFHUW
LƬHULQJLQJÀUL3UDNWLNHUWM¿QVWVPXOWLVLWHFHUWLƬNDW
IÑU,620LOMÑFHUWLƬHULQJHQLQQHE¿U
EODQGDQQDWDWWVDPWOLJDLQJÀHQGHYHUNVDPKHWHU
JHQRPJÀULQWHUQDPLOMÑUHYLVLRQHURFKHWWDQWDODY
GHVVDEOLUGHVVXWRPJUDQVNDGHDYH[WHUQUHYLVRU
IUÀQFHUWLƬHULQJVIÑUHWDJHW4YDOLI\
)ÑUGHWDQGYÀUGVPRWWDJQLQJDUVRPYLOOOLJJD
LIUDPNDQWLVLWWPLOMÑDUEHWHKDU3UDNWLNHUWM¿QVW
WDJLWIUDPPLOMÑGLSORPHULQJHQ*UÑQ7DQGYÀUGVRP
¿UXSSE\JJGHQOLJWVWUXNWXUHQL,62
,QRPK¿OVRRFKVMXNYÀUGHQ¿UO¿NHPHGHOVIÑUVNULYQLQJHQYLNWLJPLOMÑDVSHNW)ÑUVNULYDUHDY
O¿NHPHGHOVNDUHJHOEXQGHWJHQRPJÀGHZHE
EDVHUDGHO¿NHPHGHOVXWELOGQLQJDUQDVRP)$66
RFK6WUDPDHUEMXGHUVDPWDQY¿QGDVLJDY
UHNRPPHQGDWLRQVOLVWD
)ÑUGHWV\VWHPDWLVNDDUEHWHWPHGNHPLNDOLHKDQWHULQJWLOOKDQGDKÀOOHU3UDNWLNHUWM¿QVWYHUNVDPKHWHUQDHWWFHQWUDOWZHEEDVHUDWV\VWHPVRP
EODQGDQQDWVWÑGMHUIUDPWDJDQGHWDYNHPLNDOLHIÑUWHFNQLQJRFKV¿NHUKHWVGDWDEODGVDPWJHUXQGHUODJIÑUULVNEHGÑPQLQJ
3UDNWLNHUWM¿QVWVLQNÑSVDYGHOQLQJVRPWHFNQDU
FHQWUDODLQNÑSVDYWDOWLOOIÑUPÀQIÑUYHUNVDPKHWHUQDDUEHWDUNRQWLQXHUOLJWPHGDWWKLWWDDOWHUQDWLY
PHGHQO¿JUHNOLPDWSÀYHUNDQ'HWJ¿OOHUIUDPIÑU
DOOWHQJÀQJVSURGXNWHU

,QRP3UDNWLNHUWM¿QVWNRQFHUQHQEHGULYVIRUVNQLQJ
RFKXWYHFNOLQJLQRPROLNDRPUÀGHQ)RUVNQLQJ
EHGULYVEODQGDQQDWLVDPYHUNDQPHGXQLYHUVLWHW
RFKKÑJVNRORUVDPWPHGUHJLRQHURFKDQGUD
YÀUGJLYDUH3UDNWLNHUWM¿QVWDYV¿WWHUÀUOLJHQPHGHO
IÑUIRUVNQLQJVRFKXWYHFNOLQJVYHUNVDPKHWRFK
ELGUDJHQV\IWDUWLOODWWVWLPXOHUDYHWHQVNDSOLJD
SURMHNWVRPNDQIÀEHW\GHOVHIÑUYÀUGHQRFKIÑU
NRQFHUQHQVIUDPWLGDYHUNVDPKHWRFKXWYHFNOLQJ
0HGOHQNDQVÑNDVDYVDPWOLJDDQVW¿OOGDRFKXQGHU
WLOOGHODGHVWYÀSURMHNWDQVODJVRPGHODGHSÀ
NURQRU

6W\UHOVHQVDUEHWH
6W\UHOVHQIÑU3UDNWLNHUWM¿QVW$%KDUXQGHUÀUHW
EHVWÀWWDYWLROHGDPÑWHUYDUDYÀWWD¿UYDOGDDY
ÀUVVW¿PPDQRFKWYÀDYDUEHWVWDJDURUJDQLVDWLRQHUQD'HÀUVVW¿PPRYDOGDUHYLVRUHUQDGHOWDUYLG
PLQVWHWWVW\UHOVHPÑWHSHUÀUIÑUDWWDYUDSSRUWHUD
XWIÑUGUHYLVLRQRFKWU¿ƪDUGÀRFNVÀVW\UHOVHQXWDQ
OHGQLQJHQVQ¿UYDUR8QGHUÀUHWKDUVW\UHOVHQKDIW
SURWRNROOIÑUGDVDPPDQWU¿GHQ6W\UHOVHQKDUDUEHWDWHQOLJWGHQDUEHWVRUGQLQJVRPIDVWVW¿OOWVRFK
VRPWLOOVDPPDQVPHGYGLQVWUXNWLRQHQRFKÑYULJD
VW\UDQGHGRNXPHQWÀUOLJHQVHVÑYHURFKXSSGDWHUDV'HQDYVW\UHOVHQXWVHGGDUHYLVLRQVNRPPLWWÄQ
KDUXQGHUÀUHWEHVWÀWWDYI\UDOHGDPÑWHUVRPKDIW
IHPVDPPDQWU¿GHQ

+¿QGHOVHUHIWHUU¿NHQVNDSVÀUHWVXWJÀQJ
(QÑNDGHIWHUIUÀJDQSÀ3UDNWLNHUWM¿QVWDNWLHQOHGGHIUDPWLOODWWEHVOXWRPQ\HPLVVLRQIDWWDGHVSÀHQ
H[WUDERODJVVW¿PPDGHQPDUVÀU1\HPLVVLR
QHQVNHGGHJHQRPHQULNWDGQ\HPLVVLRQDY
DNWLHUVHULH$WLOO6WLIWHOVHQ3UDNWLNHUWM¿QVWNRQVRUWLHW1\HPLWWHUDWEHORSSXSSJLFNWLOO PNU

6W\UHOVHQVIÑUVODJWLOOYLQVWGLVSRVLWLRQ
Till årsstämmans förfogande står
IÑOMDQGHYLQVWPHGHO

Kronor

±YHUNXUVIRQG



%DODQVHUDGYLQVW



UHWVUHVXOWDW


1 727 094 153

6W\UHOVHQIÑUHVOÀUDWWYLQVWPHGOHQ
GLVSRQHUDVVÀ

$WWLQ\U¿NQLQJÑYHUIÑUV

Kronor


1 727 094 153

5HVXOWDWU¿NQLQJDU

5HVXOWDWU¿NQLQJDU
.RQFHUQHQ
(mkr)

0RGHUERODJHW

Not

2020-01-01
–2020-12-31

2019-01-01
–2019-12-31

2020-01-01
–2020-12-31

2019-01-01
–2019-12-31











22



311



210

9 454

11 156

8 099

8 463

Rörelsens intäkter
1HWWRRPV¿WWQLQJ
±YULJDUÑUHOVHLQW¿NWHU

Rörelsens kostnader
5ÀYDURURFKIÑUQÑGHQKHWHU
±YULJDH[WHUQDNRVWQDGHU
3HUVRQDONRVWQDGHU



{

-1 332

{





{

-1 313

{









{









$YRFKQHGVNULYQLQJDUSÀPDWHULHOODRFKLPPDWHULHOODDQO¿JJQLQJVWLOOJÀQJDU
±YULJDUÑUHOVHNRVWQDGHU

5±5(/6(5(68/7$7





-13



-8 563

{

-7 900

{

891

630

199

560

5HVXOWDWIUÀQƬQDQVLHOODSRVWHU
5HVXOWDWIUÀQDQGHODULNRQFHUQIÑUHWDJ

10

s

s





5HVXOWDWIUÀQÑYULJDY¿UGHSDSSHURFKIRUGULQJDUVRP¿UDQO¿JJQLQJVWLOOJÀQJDU

11





2

0

s

s

2

2

5¿QWHLQW¿NWHUIUÀQNRQFHUQIÑUHWDJ
5¿QWHLQW¿NWHURFKOLNQDQGHUHVXOWDWSRVWHU

12



33



21

5¿QWHNRVWQDGHURFKOLNQDQGHUHVXOWDWSRVWHU

13









s

s

0

s

5¿QWHNRVWQDGHUWLOONRQFHUQIÑUHWDJ



-15

668

130

870

615

867

690

s

s





s

s

s



$YVNULYQLQJDUXWÑYHUSODQ

s

s

10



(UKÀOOQDNRQFHUQELGUDJ

s

s

10

21

/¿PQDGHNRQFHUQELGUDJ

s

s

0

0

.RPPLVVLRQ¿UVELGUDJ

s

s

-10



s

s

-54

-58

870

615

813

632







-111

827

506

785

521

827

504

s

2

5(68/7$7()7(5),1$16,(//$3267(5
%RNVOXWVGLVSRVLWLRQHU
$YV¿WWQLQJWLOOSHULRGLVHULQJVIRQG
WHUIÑULQJIUÀQSHULRGLVHULQJVIRQG

5(68/7$7)±5(6.$77
6NDWWSÀÀUHWVUHVXOWDW
5(769,167



Årets resultat hänförligt till:
Moderbolagets aktieägare
Minoritetsägare

Praktikertjänst

Årsredovisning 2020 55

%DODQVU¿NQLQJDU
.RQFHUQHQ
(mkr)

Not

2020-12-31

0RGHUERODJHW
2019-12-31

2020-12-31

2019-12-31

7,//* 1*$5
$QO¿JJQLQJVWLOOJÀQJDU
Immateriella anläggningstillgångar
+\UHVU¿WWHURFKOLNQDQGHU¿WWLJKHWHU



2

0

2

0

*RRGZLOO











±YULJDLPPDWHULHOODDQO¿JJQLQJVWLOOJÀQJDU



32



32



109



109

105



Materiella anläggningstillgångar
%\JJQDGHURFKPDUN









)ÑUE¿WWULQJVXWJLIWHUSÀDQQDQVIDVWLJKHW











,QYHQWDULHU

20









3ÀJÀHQGHQ\DQO¿JJQLQJDU

21

10



s

s



{

956

954

Finansiella anläggningstillgångar
$QGHODULNRQFHUQIÑUHWDJ

22

s

s





$QGUDOÀQJIULVWLJDY¿UGHSDSSHUVLQQHKDY

23









8SSVNMXWHQVNDWWHIRUGUDQ











$QGUDOÀQJIULVWLJDIRUGULQJDU



2

3

2

3

633

470

846

760

2 165

{

1 911

1 819

6XPPDDQO¿JJQLQJVWLOOJÀQJDU
2PV¿WWQLQJVWLOOJÀQJDU
Varulager
9DUXODJHU

21



21

23

















s

s



120

$NWXHOOVNDWWHIRUGUDQ



203





±YULJDIRUGULQJDU

















1 531

{



{







{











{



{

Kortfristiga fordringar
.XQGIRUGULQJDU
)RUGULQJDUKRVNRQFHUQIÑUHWDJ

)ÑUXWEHWDOGDNRVWQDGHURFKXSSOXSQDLQW¿NWHU



Kortfristiga placeringar
5¿QWHE¿UDQGHY¿UGHSDSSHU
±YULJDNRUWIULVWLJDSODFHULQJDU



Kassa och bank
.DVVDRFKEDQN











655

654

634

6XPPDRPV¿WWQLQJVWLOOJÀQJDU

5 069

4 631

4 961

4 232

6800$7,//* 1*$5

7 234

6 789

6 872

6 051

56

Praktikertjänst

Årsredovisning 2020

%DODQVU¿NQLQJDU

.RQFHUQHQ
(mkr)

0RGHUERODJHW

Not

2020-12-31

2019-12-31







2020-12-31

2019-12-31

(*(7.$3,7$/2&+6.8/'(5
(JHWNDSLWDO
Bundet eget kapital
$NWLHNDSLWDO





680

680



Fritt eget kapital
±YULJWWLOOVNMXWHWNDSLWDO±YHUNXUVIRQG
%DODQVHUDGYLQVW
$QQDWHJHWNDSLWDOLQNOXVLYHÀUHWVUHVXOWDW UHWVUHVXOWDW
6DHJHWNDSLWDOK¿QIÑUOLJWWLOOPRGHUERODJHWVDNWLH¿JDUH
6DHJHWNDSLWDO
0LQRULWHWVLQWUHVVH
6XPPDHJHWNDSLWDO







s

s















948
1 628

3 578

2 751

2 408

s



s

s

3 578

2 760

2 408

1 628



2EHVNDWWDGHUHVHUYHU
3HULRGLVHULQJVIRQG

s

s



$FNXPXOHUDGHDYVNULYQLQJDUXWÑYHUSODQ

s

s





6XPPDREHVNDWWDGHUHVHUYHU

–

–

494

440





















s

s









2 699

{

2 583

{

±YULJDVNXOGHU

1

1

1

1

6XPPDOÀQJIULVWLJDVNXOGHU

1

1

1

1

320







s

s






$YV¿WWQLQJDU



30

$YV¿WWQLQJDUIÑUSHQVLRQHURFKOLNQDQGHIÑUSOLNWHOVHUHQOLJWWU\JJDQGHODJHQ
±YULJDDYV¿WWQLQJDUIÑUSHQVLRQHURFKOLNQDQGHIÑUSOLNWHOVHU
8SSVNMXWHQVNDWWHVNXOG



±YULJDDYV¿WWQLQJDU
6XPPDDYV¿WWQLQJDU
/ÀQJIULVWLJDVNXOGHU

31

.RUWIULVWLJDVNXOGHU
/HYHUDQWÑUVVNXOGHU
6NXOGHUWLOONRQFHUQIÑUHWDJ
±YULJDVNXOGHU

32

232



220

8SSOXSQDNRVWQDGHURFKIÑUXWEHWDOGDLQW¿NWHU

33









956

1 347

1 386

{

7 234

6 789

6 872

6 051

6XPPDNRUWIULVWLJDVNXOGHU
6800$(*(7.$3,7$/2&+6.8/'(5
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)ÑU¿QGULQJDULHJHWNDSLWDO
(mkr)

$NWLH
NDSLWDO

)ÑU¿QGULQJDULHJHWNDSLWDONRQFHUQHQ
%HORSSYLGÀUHWVLQJÀQJ



2PNODVVLƬFHULQJ
%HORSSYLGÀUHWVLQJÀQJ



±YULJW
$QQDWHJHW
WLOOVNMXWHW
NDSLWDOLQNO
NDSLWDO ÀUHWVUHVXOWDW












)ÑU¿QGULQJLNRQFHUQVVWUXNWXU



2 760



2 760

0

)ÑU¿QGULQJDULHJHWNDSLWDOPRGHUERODJHW
%HORSSYLGÀUHWVLQJÀQJ

680

377

2 521

0

3 578

$NWLH
NDSLWDO

5HVHUYIRQG

±YULJWIULWW
HJHWNDSLWDO

UHWV
UHVXOWDW

6XPPDIULWW
HJHWNDSLWDO

6XPPD
HJHWNDSLWDO



0





948

1 628

-5

-5

)XVLRQVUHVXOWDW



5HVXOWDWGLVSHQOLJWEHVOXWDYÀUVVW¿PPD



UHWVYLQVW
%HORSSYLGÀUHWVXWJÀQJ

680

Årsredovisning 2020

-9
827



%HORSSYLGÀUHWVXWJÀQJ
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6XPPD
HJHWNDSLWDO



UHWVYLQVW

58

0LQRULWHWV
LQWUHVVH

0

943



0

0



785

785

785

1 728

2 408

(JHWNDSLWDORFKNDVVDƮÑGHVDQDO\VHU

.DVVDƮÑGHVDQDO\VHU
.RQFHUQHQ

0RGHUERODJHW

Not

2020-01-01
–2020-12-31

2019-01-01
–2019-12-31

2020-01-01
–2020-12-31

2019-01-01
–2019-12-31















223



(UKÀOOHQU¿QWDPP





20



(UODJGU¿QWD









%HWDOGLQNRPVWVNDWW





-133



.DVVDƮÑGHIUÀQGHQOÑSDQGHYHUNVDPKHWHQIÑUHIÑU¿QGULQJDUDY
UÑUHOVHNDSLWDO

310

833

238

757

-2

(mkr)

'HQOÑSDQGHYHUNVDPKHWHQ
5ÑUHOVHUHVXOWDW
-XVWHULQJIÑUSRVWHUVRPLQWHLQJÀULNDVVDƮÑGHW

.DVVDƮÑGHIUÀQIÑU¿QGULQJDULUÑUHOVHNDSLWDO
0LQVNQLQJ  ÑNQLQJ  DYYDUXODJHU

3

-2

3

0LQVNQLQJ  ÑNQLQJ  DYNXQGIRUGULQJDU









0LQVNQLQJ  ÑNQLQJ  DYIRUGULQJDU









0LQVNQLQJ  ÑNQLQJ  DYOHYHUDQWÑUVVNXOGHU

1



10



0LQVNQLQJ  ÑNQLQJ  DYNRUWIULVWLJDVNXOGHU









.DVVDƮÑGHIUÀQGHQOÑSDQGHYHUNVDPKHWHQ

469

709

253

710

)ÑUY¿UYDYK\UHVU¿WWHU

-2

s

-2

s

)ÑUY¿UYDYJRRGZLOO



s

s

s

)ÑUV¿OMQLQJDYJRRGZLOO

1



1

s

)ÑUY¿UYDYÑYULJDLPPDWHULHOODDQO¿JJQLQJVWLOOJÀQJDU











-13







0

s

s

-210



-200



)ÑUV¿OMQLQJDYLQYHQWDULHURFKLQVWDOODWLRQHU









)ÑUY¿UYDYSÀJÀHQGHQ\DQO¿JJQLQJDU

-11



s

s

)ÑUY¿UYDYNRQFHUQERODJUÑUHOVH







-33

,QYHVWHULQJVYHUNVDPKHWHQ

)ÑUY¿UYDYE\JJQDGHURFKPDUN
)ÑUV¿OMQLQJDYE\JJQDGHURFKPDUN
)ÑUY¿UYDYLQYHQWDULHURFKLQVWDOODWLRQHU

8WGHOQLQJIUÀQNRQFHUQERODJ

s

s

s





















s



s











1

1

1

-522

162

-367

136

1\HPLVVLRQ

s



s



.RQFHUQELGUDJNRPPLVVLRQ¿UVELGUDJ

s

s

-1



8WEHWDOGXWGHOQLQJWLOOPLQRULWHW

s

-3

s

s

8WEHWDOGXWGHOQLQJWLOODNWLH¿JDUH

s



s



)ÑUV¿OMQLQJDYDQGHODULNRQFHUQERODJ

22

)ÑUY¿UYDYOÀQJIULVWLJDY¿UGHSDSSHU
)ÑUV¿OMQLQJDYOÀQJIULVWLJDY¿UGHSDSSHU
)ÑU¿QGULQJDYÑYULJDNRUWIULVWLJDSODFHULQJDU
0LQVNQLQJDYOÀQJIULVWLJDIRUGULQJDU
.DVVDƮÑGHIUÀQLQYHVWHULQJVYHUNVDPKHWHQ
)LQDQVLHULQJVYHUNVDPKHWHQ

.DVVDƮÑGHIUÀQƬQDQVLHULQJVYHUNVDPKHWHQ
)±51'5,1*$9/,.9,'$0('(/
/,.9,'$0('(/9,' 5(76%±5-$1
/LNYLGDPHGHOLIXVLRQHUDGHGRWWHUERODJ
/,.9,'$0('(/9,' 5(766/87



–

-385

-1

-358

Ǖ

486

Ǖ

488

1 029

543

1 008

520

ǟ

ǟ

5

ǟ

976

1 029

898

1 008
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5HGRYLVQLQJVSULQFLSHURFKQRWHU
3UDNWLNHUWM¿QVWVNRQFHUQRFKÀUVUHGRYLVQLQJKDU
XSSU¿WWDWVPHGWLOO¿PSQLQJDYÀUVUHGRYLVQLQJV
ODJHQRFK%RNIÑULQJVQ¿PQGHQVDOOP¿QQDUÀG
%)15 UVUHGRYLVQLQJRFKNRQFHUQUHGR
YLVQLQJ . 
0RGHUERODJHWWLOO¿PSDUVDPPDUHGRYLVQLQJVSULQFLSHUVRPNRQFHUQHQXWRPLGHIDOOVRP
DQJHVXQGHUDYVQLWWHWq0RGHUERODJHWV
UHGRYLVQLQJVSULQFLSHUq

VNXOGHULQW¿NWHUHOOHUNRVWQDGHURFKRUHDOLVHUDGH
YLQVWHUHOOHUIÑUOXVWHUVRPXSSNRPPHUIUÀQNRQFHUQLQWHUQDWUDQVDNWLRQHUPHOODQNRQFHUQIÑUHWDJ
HOLPLQHUDVLVLQKHOKHWYLGXSSU¿WWDQGHWDY
NRQFHUQUHGRYLVQLQJHQ
6RPLQWUHVVHIÑUHWDJEHWUDNWDVGHIÑUHWDJVRP
LQWH¿UGRWWHUERODJPHQG¿UPRGHUERODJHWGLUHNW
HOOHULQGLUHNWLQQHKDUPLQVWSURFHQWDYUÑVWHUQD
IÑUVDPWOLJDDQGHODU.RQFHUQHQWLOO¿PSDUNDSLWDO
DQGHOVPHWRGHQYLGUHGRYLVQLQJDYLQQHKDYL
LQWUHVVHIÑUHWDJ

.RQFHUQUHGRYLVQLQJ

9¿UGHULQJVJUXQGHU

.RQFHUQUHGRYLVQLQJHQRPIDWWDUIÑUXWRPPRGHUERODJHWVDPWOLJDGRWWHUERODJG¿UPRGHUERODJHW
KDUHWWEHVW¿PPDQGHLQƮ\WDQGH(WWEHVW¿PPDQGHLQƮ\WDQGHIÑUHOLJJHUGÀPRGHUERODJHWGLUHNW
HOOHULQGLUHNWLQQHKDUPDMRULWHWHQDYUÑVWHUQD
.RQFHUQUHGRYLVQLQJHQXSSU¿WWDVHQOLJWIÑUY¿UYVPHWRGHQ0HWRGHQLQQHE¿UDWWIÑUY¿UYDYHWW
GRWWHUERODJEHDNWDVVRPHQWUDQVDNWLRQYDULJHQRPNRQFHUQHQLQGLUHNWIÑUY¿UYDUGRWWHUERODJHWV
WLOOJÀQJDURFKÑYHUWDUGHVVVNXOGHURFKHYHQWXDO
IÑUSOLNWHOVHU'HWNRQFHUQP¿VVLJDDQVNDƪQLQJVY¿UGHWIDVWVW¿OOVJHQRPHQIÑUY¿UYVDQDO\VL
DQVOXWQLQJWLOOIÑUY¿UYHW,DQDO\VHQIDVWVW¿OOVGHOV
DQVNDƪQLQJVY¿UGHWIÑUDQGHODUQDHOOHUUÑUHOVHQ
GHOVGHWYHUNOLJDY¿UGHWSÀIÑUY¿UYVGDJHQDYIÑUY¿UYDGHLGHQWLƬHUEDUDWLOOJÀQJDUVDPWÑYHUWDJQD
VNXOGHURFKHYHQWXDOIÑUSOLNWHOVHU$QVNDƪQLQJVY¿UGHWIÑUDNWLHUQDLGRWWHUERODJHWUHVSHNWLYH
UÑUHOVHQXWJÑUVDYVXPPDQDYGHYHUNOLJDY¿UGHQDSHUIÑUY¿UYVGDJHQIÑUHUODJGDWLOOJÀQJDUXSSNRPQDHOOHUÑYHUWDJQDVNXOGHURFKIÑUHPLWWHUDGH
HJHWNDSLWDOLQVWUXPHQWVRPO¿PQDWVVRPYHGHUODJLXWE\WHPRWGHIÑUY¿UYDGHQHWWRWLOOJÀQJDUQD
(YHQWXHOODWLOO¿JJVNÑSHVNLOOLQJDULQJÀULDQVNDƪQLQJVY¿UGHWRPGHVVDNDQXSSVNDWWDVSÀHWWWLOOIÑUOLWOLJWV¿WW2PDQVNDƪQLQJVY¿UGHWÑYHUVWLJHU
YHUNOLJWY¿UGHSÀGHWIÑUY¿UYDGHIÑUHWDJHWVQHWWRWLOOJÀQJDUXWJÑUVNLOOQDGHQJRRGZLOO-XVWHULQJDY
WLOO¿JJVNÑSHVNLOOLQJVRPVNHULQRPHWWÀUIUÀQIÑUY¿UYVWLGSXQNWHQSÀYHUNDUJRRGZLOO)DVWVW¿OOVGHQ
VOXWOLJDNÑSHVNLOOLQJHQVHQDUH¿QHWWÀUHIWHUIÑUY¿UYVWLGSXQNWHQUHGRYLVDVHƪHNWHUQDLNRQFHUQUHVXOWDWU¿NQLQJHQ7UDQVDNWLRQVNRVWQDGHULVDPEDQG
PHGIÑUY¿UYLQJÀULDQVNDƪQLQJVY¿UGHW
'RWWHUERODJHWVƬQDQVLHOODUDSSRUWHULQNOXGHUDVLNRQFHUQUHGRYLVQLQJHQIUÀQRFKPHGIÑUY¿UYVWLGSXQNWHQWLOOGHWGDWXPGÀGHWEHVW¿PPDQGH
LQƮ\WDQGHWXSSKÑU.RQFHUQLQWHUQDIRUGULQJDURFK

7LOOJÀQJDURFKVNXOGHU¿UUHGRYLVDGHWLOOKLVWRULVND
DQVNDƪQLQJVY¿UGHQRPLQWHDQQDWDQJHV0RGHUERODJHWVUHGRYLVQLQJVYDOXWD¿UVYHQVNDNURQRU
6YHQVNDNURQRUXWJÑU¿YHQUDSSRUWHULQJVYDOXWD
IÑUPRGHUERODJHWRFKNRQFHUQHQYLONHWLQQHE¿U
DWWGHƬQDQVLHOODUDSSRUWHUQDSUHVHQWHUDVLVYHQVNDNURQRU6DPWOLJDEHORSS¿UDQJLYQDLPLOMRQWDOV
NURQRURPLQWHDQQDWV¿UVNLOWDQJHV

1RW5 ('29,61,1*635,1&,3(5

60
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,QW¿NWVUHGRYLVQLQJ
.RQFHUQHQVYHUNVDPKHWVJUHQDUXWJÑUVDYWDQGYÀUGRFKK¿OVRRFKVMXNYÀUG,QW¿NWHUUHGRYLVDV
Q¿UGHVVEHORSSNDQP¿WDVSÀHWWWLOOIÑUOLWOLJWV¿WW
VDPWDWWGHW¿UVDQQROLNWDWWGHJHQHUHUDUIUDP
WLGDHNRQRPLVNDIÑUGHODU
,QW¿NWHULQRP7DQGYÀUGEHVWÀULKXYXGVDNDY
SDWLHQWDYJLIWHUHUV¿WWQLQJIUÀQ)ÑUV¿NULQJVNDVVDQ
IÑUYX[HQWDQGYÀUGRFKHUV¿WWQLQJIUÀQODQGVWLQJHWIÑUEDUQRFKXQJGRPVWDQGYÀUG7DQGYÀUGVLQW¿NWHUUHGRYLVDVLWDNWPHGDWWIDVWVW¿OOGDRFKPHG
SDWLHQWHUQDÑYHUHQVNRPQDÀWJ¿UGHUEOLYLWXWIÑUGD
VDPWDWWHUV¿WWQLQJVEHJ¿UDQXSSU¿WWDWV
9HUNVDPKHWHQLQRPK¿OVRRFKVMXNYÀUGEHGULYV
L6YHULJHVVDPWOLJDUHJLRQHUPHGHWWDQWDOROLND
HUV¿WWQLQJVPRGHOOHU7M¿QVWHUXWIÑUVRFKUHGRYLVDV
KXYXGVDNOLJHQLHQOLJKHWPHGƮHUÀULJDYÀUGDYWDO
PHGPÀQDWOLJIDNWXUHULQJ(UV¿WWQLQJHQ¿U
NQXWHQWLOODQWDOSDWLHQWEHVÑNDQWDOYÀUGG\JQW\S
DYÀWJ¿UGPHGPHUD±YULJDWM¿QVWHUUHGRYLVDVL
GHQWDNWGHEOLYLWXWIÑUGDRFKHUV¿WWQLQJVEHJ¿UDQ
XSSU¿WWDWV

%HGÑPQLQJDURFKNODVVLƬFHULQJDU
$WWXSSU¿WWDƬQDQVLHOODUDSSRUWHULHQOLJKHWPHG
.NU¿YHUDWWIÑUHWDJVOHGQLQJHQJÑUEHGÑPQLQJDURFKXSSVNDWWQLQJDUVDPWJÑUDQWDJDQGHQVRP
SÀYHUNDUWLOO¿PSQLQJHQDYUHGRYLVQLQJVSULQFLSHUQDRFKGHUHGRYLVDGHEHORSSHQDYWLOOJÀQJDUVNXOGHULQW¿NWHURFKNRVWQDGHU9HUNOLJWXWIDOONDQ
DYYLNDIUÀQGHVVDXSSVNDWWQLQJDURFKEHGÑPQLQJDU8SSVNDWWQLQJDUQDRFKDQWDJDQGHQDVHVÑYHU
UHJHOEXQGHWQGULQJDUDYXSSVNDWWQLQJDUUHGRYLVDVLGHQSHULRG¿QGULQJHQJÑUVRP¿QGULQJHQ
HQGDVWSÀYHUNDWGHQQDSHULRGHOOHULGHQSHULRG
¿QGULQJHQJÑUVRFKIUDPWLGDSHULRGHURP¿QGULQJHQSÀYHUNDUEÀGHDNWXHOOSHULRGRFKIUDPWLGD
SHULRGHU%HGÑPQLQJDUJMRUGDDYIÑUHWDJVOHGQLQJHQYLGWLOO¿PSQLQJHQDY.VRPKDUHQEHW\GDQGH
LQYHUNDQSÀGHƬQDQVLHOODUDSSRUWHUQDRFKJMRUGD
XSSVNDWWQLQJDUVRPNDQPHGIÑUDY¿VHQWOLJDMXVWHULQJDULGHWSÀIÑOMDQGHÀUHWVƬQDQVLHOODUDSSRUWHU
EHVNULYVQ¿UPDUHLQRW

2PU¿NQLQJDYSRVWHULXWO¿QGVNYDOXWD
)RUGULQJDURFKVNXOGHULXWO¿QGVNYDOXWDKDUY¿UGHUDWVWLOOEDODQVGDJHQVNXUV.XUVYLQVWHURFKNXUVIÑUOXVWHUSÀUÑUHOVHIRUGULQJDURFKUÑUHOVHVNXOGHU
UHGRYLVDVLUÑUHOVHUHVXOWDWHWPHGDQNXUVYLQVWHU
RFKNXUVIÑUOXVWHUSÀƬQDQVLHOODIRUGULQJDURFK
VNXOGHUUHGRYLVDVVRPƬQDQVLHOODSRVWHU

+\UHVLQW¿NWHU
/HDVLQJLQW¿NWHULIRUPDYK\UHVLQW¿NWHUUHGRYLVDV
OLQM¿UWXQGHUOHDVLQJSHULRGHQ

Ränta och utdelning
(UV¿WWQLQJLIRUPDYU¿QWDHOOHUXWGHOQLQJUHGRYLVDVVRPLQW¿NWQ¿UGHW¿UVDQQROLNWDWWGHHNRQRPLVNDIÑUGHODUVRP¿UIÑUNQLSSDGHPHGWUDQVDNWLRQHQKDUWLOOIÑUWVNRQFHUQHQVDPWQ¿ULQNRPVWHQ
NDQEHU¿NQDVSÀHWWWLOOIÑUOLWOLJWV¿WW
5¿QWDUHGRYLVDVVRPLQW¿NWHQOLJWGHQVNHƪHNWLYU¿QWHPHWRGHQ8WGHOQLQJUHGRYLVDVVRPLQW¿NW
Q¿UDNWLH¿JDUHQVU¿WWWLOOEHWDOQLQJ¿UV¿NHUVW¿OOG

(UV¿WWQLQJWLOODQVW¿OOGD
Kortfristig ersättning
(UV¿WWQLQJDUWLOODQVW¿OOGDDYVHUDOODW\SHUDY
HUV¿WWQLQJDUVRPNRQFHUQHQO¿PQDUWLOOGHDQVW¿OOGD.RQFHUQHQVHUV¿WWQLQJDULQQHIDWWDUOÑQEHWDOG
VHPHVWHUEHWDOGVMXNIUÀQYDURVMXNYÀUGRFKERQXV
.RUWIULVWLJHUV¿WWQLQJUHGRYLVDVVRPHQNRVWQDG
RFKHQVNXOGGÀGHWƬQQVHQOHJDOHOOHULQIRUPHOO
IÑUSOLNWHOVHDWWXWEHWDODHQHUV¿WWQLQJ

(UV¿WWQLQJHIWHUDYVOXWDGDQVW¿OOQLQJ SHQVLRQ
,NRQFHUQHQƬQQVVÀY¿ODYJLIWVEHVW¿PGDVRPIÑUPÀQVEHVW¿PGDSHQVLRQVSODQHU.RQFHUQHQVIÑU-

5HGRYLVQLQJVSULQFLSHURFKQRWHU

PÀQVEHVW¿PGDSHQVLRQVSODQHUUHGRYLVDVLHQOLJKHWPHGIÑUHQNOLQJVUHJOHUQDL%)1$5 . 
'HQIÑUPÀQVEHVW¿PGDSHQVLRQVSODQHQ,73
WU\JJDVDYVHHQGHXWI¿VWHOVHUWLOORFKPHG
JHQRPDYV¿WWQLQJDULEDODQVU¿NQLQJHQ
LNRPELQDWLRQPHGNUHGLWIÑUV¿NULQJKRVIÑUV¿NULQJVIÑUHWDJ )3* RFKUHGRYLVDVLEDODQVU¿NQLQJHQXQGHU$YV¿WWQLQJDUWLOOSHQVLRQHU8WI¿VWHOVHU
IUÀQHUO¿JJVYLDSUHPLHUWLOO$OHFWD
'HQIÑUPÀQVEHVW¿PGDSHQVLRQVSODQHQ373
SODQHQ¿UHQDOOP¿QSHQVLRQVSODQVNDSDGIÑU
3UDNWLNHUWM¿QVW$%VSUDNWLNDQVYDULJDYÀUG
XWÑYDUH373SODQHQWU\JJDVIU¿PVWJHQRP
3UDNWLNHUWM¿QVW$%V3HQVLRQVVWLIWHOVH
'HQGHODY373SODQHQVSHQVLRQVÀWDJDQGHVRP
LQWHW¿FNVDYSHQVLRQVVWLIWHOVHQVIÑUPÑJHQKHW
UHGRYLVDVXQGHU$YV¿WWQLQJDUWLOOSHQVLRQHULHQOLJKHWPHG.NDSLWHOSXQNW±YHUVNRWWLSHQVLRQVVWLIWHOVHQUHGRYLVDVLQWH'LUHNWSHQVLRQHU
RFKÑYULJDSHQVLRQVIÑUSOLNWHOVHUUHGRYLVDVRFNVÀ
XQGHU$YV¿WWQLQJDUWLOOSHQVLRQHU8WJLIWHUIÑU
DYJLIWVEHVW¿PGDSODQHUUHGRYLVDVVRPHQNRVWQDG
XQGHUGHQSHULRGGHDQVW¿OOGDXWIÑUGHWM¿QVWHU
VRPOLJJHUWLOOJUXQGIÑUIÑUSOLNWHOVHQ
3HQVLRQVÀWDJDQGHHQOLJW373SODQHQRFKÑYULJD
DYSHQVLRQVVWLIWHOVHQWU\JJDGHÀWDJDQGHQVDPW
GLUHNWSHQVLRQHU¿UEHU¿NQDGHHQOLJWIÑUV¿NULQJVWHNQLVNDJUXQGHUL)LQDQVLQVSHNWLRQHQVIÑUHVNULIW
)))6RFK$YVHHQGHDQWDJDQGHQ
RPGLVNRQWHULQJVU¿QWDIÑUÀWDJDQGHQHQOLJW373
SODQHQWLOO¿PSDVIUÀQRFKPHGU¿NHQVNDSVÀU
HQLSODQHQIDVWVW¿OOGPHWRG$QWDJDQGHRPU¿QWD
IÑU373SODQHQXWWU\FNVVRPHQU¿QWHIRWLSURFHQW
IÑUHDYGUDJIÑUDYNDVWQLQJVVNDWW$QWDJDQGHWIDVWVW¿OOVVRPHWWPHGHOY¿UGHDYPDUNQDGVQRWHUDGH
U¿QWHVZDSSDUGHWUHVHQDVWHÀUHQ5¿QWHVZDSSDUQDVOÑSWLGVNDPRWVYDUDVDYSHQVLRQVÀWDJDQGHWV
GXUDWLRQ7LOO¿PSDGU¿QWHIRWVNDGRFNVRPO¿JVW
XSSJÀWLOORFKVRPKÑJVWWLOO±YULJD
SHQVLRQVNRVWQDGHU IÑUPÀQVRFKSUHPLHEHVW¿PGD EHODVWDUUÑUHOVHUHVXOWDWHWVRPSUHPLHUHOOHU
XWEHWDOQLQJDU
'HGLUHNWSHQVLRQHUVRP¿UV¿NHUVW¿OOGDJHQRP
NDSLWDOIÑUV¿NULQJDURFKG¿USHQVLRQVIÑUPÀQHQ
XWHVOXWDQGH¿UEHURHQGHDYY¿UGHWSÀNDSLWDOIÑUV¿NULQJHQUHGRYLVDVWLOOVDPPDY¿UGHVRPNDSLWDOIÑUV¿NULQJHQVUHGRYLVDGHY¿UGH.DSLWDOIÑUV¿NULQJDUQDUHGRYLVDVWLOODQVNDƪQLQJVY¿UGH
)UÀQKDUHQÑYHUJÀQJWLOOHQSUHPLHEHVW¿PGSHQVLRQVSODQJHQRPIÑUWVIÑUPHUSDUWHQDY
IÑUHWDJHWVYHUNVDPPD¿JDUHVRPLVW¿OOHWNRPPHU
DWWWU\JJDVJHQRPWHFNQDQGHDYIÑUV¿NULQJ

6NDWW
7RWDOVNDWWXWJÑUVDYDNWXHOOVNDWWRFKXSSVNMXWHQ
VNDWW6NDWWHUUHGRYLVDVLUHVXOWDWU¿NQLQJHQXWRP
GÀXQGHUOLJJDQGHWUDQVDNWLRQUHGRYLVDVGLUHNW
PRWHJHWNDSLWDOYDUYLGWLOOKÑUDQGHVNDWWHHƪHNW
UHGRYLVDVLHJHWNDSLWDO
9HUNVDPKHWHQL3UDNWLNHUWM¿QVW$%EHGULYVIUÀQ
MDQXDULLVNDWWHU¿WWVOLJWNRPPLVVLRQ¿UVIÑUKÀOODQGHHQOLJW,/NDSG¿U3UDNWLNHUWM¿QVW$%
¿UNRPPLWWHQWPRGHU9LGXWJÀQJHQDYÀUHWLQQHIDWWDUNRPPLVVLRQ¿UVIÑUKÀOODQGHWHWWDYGRWWHUERODJHQ

¿ULGHQWLƬHUEDUDDQVNDƪQLQJVY¿UGHWNDQ
P¿WDVSÀHWWWLOOIÑUOLWOLJWV¿WWVDPWDWWGHW¿U
VDQQROLNWDWWGHNRPPHUJHQHUHUDHNRQRPLVND
IÑUGHODULIUDPWLGHQ

Immateriella anläggningstillgångar
*RRGZLOOY¿UGHUDVWLOODQVNDƪQLQJVY¿UGHWPLQXV
DFNXPXOHUDGHDYRFKQHGVNULYQLQJDU%HGÑPG
Q\WWMDQGHSHULRGÑYHUVWLJDQGHÀU¿UEDVHUDG
SÀGHQIÑUY¿UYDGHWLOOJÀQJHQVOÀQJVLNWLJKHWL
LQQHKDYHW
*RRGZLOO¿UIÑUHPÀOIÑUOÑSDQGHSUÑYQLQJ
G¿UK¿QV\QWDVWLOOIUDPWLGDNDVVDƮÑGHQ

Aktuell skatt
$NWXHOOVNDWWDYVHULQNRPVWVNDWWIÑULQQHYDUDQGH
U¿NHQVNDSVÀUVDPWGHQGHODYWLGLJDUHU¿NHQVNDSV
ÀUVLQNRPVWVNDWWVRP¿QQXLQWHUHGRYLVDWV
$NWXHOOVNDWWEHU¿NQDVXWLIUÀQGHQVNDWWHVDWVVRP
J¿OOHUSHUEDODQVGDJHQ

Internt upparbetade immateriella
anläggningstillgångar
.RQFHUQHQWLOO¿PSDUGHQVNNRVWQDGVIÑULQJV
PRGHOOHQDYVHHQGHLQWHUQWXSSDUEHWDGH
LPPDWHULHOODDQO¿JJQLQJVWLOOJÀQJDU0HWRGHQ
LQQHE¿UDWWVDPWOLJDXWJLIWHUNRVWQDGVIÑUV

Uppskjuten skatt
8SSVNMXWHQVNDWW¿ULQNRPVWVNDWWVRPDYVHU
IUDPWLGDU¿NHQVNDSVÀUWLOOIÑOMGDYWLGLJDUH
K¿QGHOVHU5HGRYLVQLQJVNHUHQOLJWEDODQVU¿NQLQJVPHWRGHQ(QOLJWGHQQDUHGRYLVDVXSSVNMXWQD
VNDWWHVNXOGHURFKXSSVNMXWQDVNDWWHIRUGULQJDU
SÀWHPSRU¿UDVNLOOQDGHUVRPXSSVWÀUPHOODQ
ERNIÑUGDUHVSHNWLYHVNDWWHP¿VVLJDY¿UGHQIÑU
WLOOJÀQJDURFKVNXOGHUVDPWIÑUÑYULJDVNDWWH
P¿VVLJDDYGUDJHOOHUXQGHUVNRWW
8SSVNMXWQDVNDWWHIRUGULQJDUQHWWRUHGRYLVDV
PRWXSSVNMXWQDVNDWWHVNXOGHUHQGDVWRPGHNDQ
EHWDODVPHGHWWQHWWREHORSS8SSVNMXWHQVNDWW
EHU¿NQDVXWLIUÀQEHVOXWDGVNDWWHVDWVSÀEDODQVGDJHQ(ƪHNWHUDYIÑU¿QGULQJDULJ¿OODQGH
VNDWWHVDWVHUUHGRYLVDVLGHQSHULRGIÑU¿QGULQJHQ
ODJVWDGJDWV8SSVNMXWQDVNDWWHIRUGULQJDU
UHGXFHUDVWLOOGHQGHOGHWLQWH¿UVDQQROLNWDWW
GHQXQGHUOLJJDQGHVNDWWHIRUGUDQNRPPHUDWW
NXQQDUHDOLVHUDVLQRPHQÑYHUVNÀGOLJIUDPWLG
8SSVNMXWHQVNDWWHIRUGUDQUHGRYLVDVVRP
ƬQDQVLHOODQO¿JJQLQJVWLOOJÀQJRFKXSSVNMXWHQ
VNDWWHVNXOGVRPDYV¿WWQLQJ

9¿UGHULQJRFKDYVNULYQLQJDY
LPPDWHULHOODRFKPDWHULHOOD
DQO¿JJQLQJVWLOOJÀQJDU
$QO¿JJQLQJVWLOOJÀQJDUUHGRYLVDVWLOODQVNDƪQLQJVY¿UGHPLQVNDWPHGDFNXPXOHUDGHDYVNULYQLQJDU
RFKHYHQWXHOODQHGVNULYQLQJDU$YVNULYQLQJDUJÑUV
OLQM¿UWÑYHUGHQEHGÑPGDQ\WWMDQGHSHULRGHQ
$QO¿JJQLQJVWLOOJÀQJDUUHGRYLVDVHQGDVWRPGH

$YVNULYQLQJVSULQFLSHUIÑULPPDWHULHOOD
anläggningstillgångar
)ÑUY¿UYVJRRGZLOONRQFHUQ

s

5ÑUHOVHJRRGZLOO



±YULJDLPPDWHULHOODWLOOJÀQJDU



0DWHULHOODDQO¿JJQLQJVWLOOJÀQJDU
$QO¿JJQLQJVWLOOJÀQJDUUHGRYLVDVWLOODQVNDƪQLQJVY¿UGHPLQVNDWPHGDFNXPXOHUDGHDYVNULYQLQJDU
RFKHYHQWXHOODQHGVNULYQLQJDU$YVNULYQLQJDUJÑUV
OLQM¿UWÑYHUGHQEHGÑPGDQ\WWMDQGHSHULRGHQ,
DQVNDƪQLQJVY¿UGHWLQJÀUDYJLIWHUVRPGLUHNWNDQ
K¿QIÑUDVWLOOIÑUY¿UYHWDYWLOOJÀQJHQ5HDOLVDWLRQVYLQVWUHVSHNWLYHUHDOLVDWLRQVIÑUOXVWYLGDY\WWULQJDY
HQDQO¿JJQLQJVWLOOJÀQJUHGRYLVDVVRP±YULJUÑUHOVHLQW¿NWUHVSHNWLYH±YULJUÑUHOVHNRVWQDG

.RPSRQHQWUHGRYLVQLQJ
0DWHULHOODDQO¿JJQLQJVWLOOJÀQJDUKDUGHODWVXSSSÀ
EHW\GDQGHNRPSRQHQWHUQ¿UNRPSRQHQWHUQDKDU
Y¿VHQWOLJWROLNDQ\WWMDQGHSHULRGHU1¿UHQNRPSRQHQWLHQDQO¿JJQLQJVWLOOJÀQJE\WVXWXWUDQJHUDVHYHQWXHOONYDUYDUDQGHGHODYGHWERNIÑUGDY¿UGHWDYGHQXWUDQJHUDGHNRPSRQHQWHQRFKGHQQ\D
NRPSRQHQWHQVDQVNDƪQLQJVY¿UGHDNWLYHUDV8WJLIWHUIÑUOÑSDQGHUHSDUDWLRQRFKXQGHUKÀOOUHGRYLVDV
VRPNRVWQDGHU

Praktikertjänst

Årsredovisning 2020 61

$YVNULYQLQJVSULQFLSHUIÑUPDWHULHOOD
anläggningstillgångar
.RPSRQHQWDYVNULYQLQJDUE\JJQDGHURFKPDUN
0DUN



0DUNDQO¿JJQLQJ



%\JJQDGVRFKPDUNLQYHQWDULXP

s

6WRPPH



7DN



)DVDG



,QUH\WVNLFN JROYY¿JJDULQQHUWDN
,QVWDOODWLRQHU HOUÑUYHQWLODWLRQKLVV
+\HVJ¿VWDQSDVVQLQJDU


s
s

0DVNLQHOOXWUXVWQLQJ



0DWHULHOODDQO¿JJQLQJVWLOOJÀQJDU
,QYHQWDULHU

s

7M¿QVWHELODU



'DWDXWUXVWQLQJ



)ÑUE¿WWULQJVXWJLIWHUSÀDQQDQIDVWLJKHW

s

1HGVNULYQLQJVSUÑYQLQJ
9LGYDUMHEDODQVGDJEHGÑPVRPGHWƬQQVQÀJRQ
LQGLNDWLRQSÀDWWHQWLOOJÀQJVY¿UGH¿UO¿JUH¿Q
GHVVUHGRYLVDGHY¿UGH2PHQVÀGDQLQGLNDWLRQ
ƬQQVEHU¿NQDVWLOOJÀQJHQVÀWHUYLQQLQJVY¿UGH
2PÀWHUYLQQLQJVY¿UGHWLQWHNDQEHU¿NQDVIÑUHQ
HQVNLOGWLOOJÀQJEHU¿NQDVÀWHUYLQQLQJVY¿UGHWIÑU
KHODGHQNDVVDJHQHUHUDQGHHQKHWVRPWLOOJÀQJHQ
KÑUWLOO WHUYLQQLQJVY¿UGHW¿UGHWKÑJVWDDY
YHUNOLJWY¿UGHPHGDYGUDJIÑUIÑUV¿OMQLQJV
NRVWQDGHURFKQ\WWMDQGHY¿UGHWIÑUWLOOJÀQJHQ

)LQDQVLHOODWLOOJÀQJDURFKVNXOGHU
)LQDQVLHOODWLOOJÀQJDURFKVNXOGHUUHGRYLVDVL
HQOLJKHWPHGUHJOHUQDL.NDSLWHO)LQDQVLHOOD
LQVWUXPHQWY¿UGHUDVXWLIUÀQDQVNDƪQLQJVY¿UGHW

5HGRYLVQLQJLEDODQVU¿NQLQJHQ
)LQDQVLHOODWLOOJÀQJDURFKVNXOGHUVRPUHGRYLVDV
LEDODQVU¿NQLQJHQLQNOXGHUDUY¿UGHSDSSHU
NXQGIRUGULQJDURFKÑYULJDIRUGULQJDUOLNYLGD
PHGHORFKNRUWIULVWLJDSODFHULQJDUOHYHUDQWÑUVVNXOGHURFKOÀQHVNXOGHU(QƬQDQVLHOOWLOOJÀQJ
HOOHUVNXOGUHGRYLVDVLEDODQVU¿NQLQJHQQ¿UHWW
IÑUHWDJLQRPNRQFHUQHQEOLUSDUWLLQVWUXPHQWHWV
DYWDOVP¿VVLJDYLOONRU
(QƬQDQVLHOOWLOOJÀQJWDVERUWIUÀQEDODQV
U¿NQLQJHQQ¿UGHQDYWDOVHQOLJDU¿WWHQWLOO
NDVVDƮÑGHWIUÀQWLOOJÀQJHQKDUXSSKÑUWHOOHU
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UHJOHUDWV'HWVDPPDJ¿OOHUQ¿UGHULVNHURFK
IÑUGHODUVRP¿UIÑUNQLSSDGHPHGLQQHKDYHWLDOOW
Y¿VHQWOLJWÑYHUIÑUWVWLOODQQDQSDUWRFKIÑUHWDJHW
LQWHO¿QJUHKDUNRQWUROOÑYHUGHQƬQDQVLHOOD
WLOOJÀQJHQ(QƬQDQVLHOOVNXOGWDVERUWIUÀQ
EDODQVU¿NQLQJHQQ¿UGHQDYWDODGHIÑUSOLNWHOVHQ
IXOOJMRUWVHOOHUXSSKÑUW

Värderingsprinciper
)LQDQVLHOODWLOOJÀQJDUY¿UGHUDVYLGIÑUVWD
UHGRYLVQLQJVWLOOI¿OOHWWLOODQVNDƪQLQJVY¿UGHW
LQNOXVLYHHYHQWXHOODWUDQVDNWLRQVXWJLIWHUVRP¿U
GLUHNWK¿QIÑUOLJDWLOOIÑUY¿UYHWDYWLOOJÀQJHQ
)LQDQVLHOODRPV¿WWQLQJVWLOOJÀQJDUUHGRYLVDVHIWHU
IÑUVWDUHGRYLVQLQJVWLOOI¿OOHWWLOOGHWO¿JVWDDY
DQVNDƪQLQJVY¿UGHWRFKQHWWRIÑUV¿OMQLQJVY¿UGHW
SÀEDODQVGDJHQ
.XQGIRUGULQJDURFKÑYULJDIRUGULQJDUVRPXWJÑU
RPV¿WWQLQJVWLOOJÀQJDUY¿UGHUDVLQGLYLGXHOOWWLOOGHW
EHORSSVRPEHU¿NQDVDWWUHJOHUDV)LQDQVLHOOD
WLOOJÀQJDUY¿UGHUDVHIWHUIÑUVWDUHGRYLVQLQJV
WLOOI¿OOHWWLOODQVNDƪQLQJVY¿UGHWPHGDYGUDJIÑU
HYHQWXHOODQHGVNULYQLQJDURFKPHGWLOO¿JJIÑU
HYHQWXHOODXSSVNULYQLQJDU
5¿QWHE¿UDQGHDQO¿JJQLQJVWLOOJÀQJDUUHGRYLVDV
WLOOXSSOXSHWDQVNDƪQLQJVY¿UGHPHGWLOO¿PSQLQJ
DYHƪHNWLYU¿QWHPHWRGHQ9LGY¿UGHULQJWLOOO¿JVWD
Y¿UGHWVSULQFLSUHVSHNWLYHYLGEHGÑPQLQJDY
QHGVNULYQLQJVEHKRYDQVHVIÑUHWDJHWVƬQDQVLHOOD
LQVWUXPHQWVRPLQQHKDVIÑUULVNVSULGQLQJLQJÀ
LHQY¿UGHSDSSHUVSRUWIÑOMRFKY¿UGHUDVG¿UIÑU
VRPHQSRVW
)LQDQVLHOODOÀQJIULVWLJDVNXOGHUY¿UGHUDVWLOO
XSSOXSHWDQVNDƪQLQJVY¿UGH8WJLIWHUVRP¿U
GLUHNWK¿QIÑUOLJDWLOOXSSWDJDQGHDYOÀQNRUULJHUDU
OÀQHWVDQVNDƪQLQJVY¿UGHRFKSHULRGLVHUDVHQOLJW
HƪHNWLYU¿QWHPHWRGHQ.RUWIULVWLJDVNXOGHU
UHGRYLVDVWLOODQVNDƪQLQJVY¿UGHW

Y¿UGHULQJVPHWRGHQLQQHE¿UDWWHYHQWXHOOLQNXUDQV
LYDUXODJUHWKDUEHDNWDWV)ÑUQÑGHQKHWHUNRVWQDGV
IÑUVOÑSDQGH

/HDVLQJ
$OODOHDVLQJDYWDOKDUNODVVLƬFHUDWVVRPƬQDQVLHOOD
HOOHURSHUDWLRQHOODOHDVLQJDYWDO(WWƬQDQVLHOOW
OHDVLQJDYWDO¿UHWWOHDVLQJDYWDOHQOLJWYLONDGH
ULVNHURFKIÑUGHODUVRP¿UIÑUNQLSSDGHPHGDWW
¿JDHQWLOOJÀQJLDOOWY¿VHQWOLJWÑYHUIÑUVIUÀQ
OHDVHJLYDUHQWLOOOHDVHWDJDUHQ7LOOJÀQJDUVRP
OHDVDVJHQRPHWWƬQDQVLHOOWOHDVLQJDYWDOUHGRYLVDV
VRPHQPDWHULHOODQO¿JJQLQJVWLOOJÀQJVDPWLGLJW
VRPIUDPWLGDOHDVLQJDYJLIWHUUHGRYLVDVVRPVNXOG
9LGGHWIÑUVWDUHGRYLVQLQJVWLOOI¿OOHWUHGRYLVDV
WLOOJÀQJHQRFKVNXOGHQWLOOQXY¿UGHWDYIUDPWLGD
PLQLPLOHDVHDYJLIWHURFKHYHQWXHOOWUHVWY¿UGH9LG
EHU¿NQLQJHQDYQXY¿UGHWDYPLQLPLOHDVHDYJLIWHUQD
DQY¿QGVDYWDOHWVLPSOLFLWDU¿QWD
(WWRSHUDWLRQHOOWOHDVLQJDYWDO¿UHWWOHDVLQJ
DYWDOVRPLQWH¿UHWWƬQDQVLHOOWOHDVLQJDYWDO
/HDVLQJDYJLIWHUQDHQOLJWRSHUDWLRQHOODOHDVLQJDYWDO
UHGRYLVDVVRPNRVWQDGOLQM¿UWÑYHUOHDVLQJSHULRGHQ

/ÀQHVNXOGHURFKOHYHUDQWÑUVVNXOGHU
/ÀQRFKÑYULJDƬQDQVLHOODVNXOGHUVRPOHYHUDQWÑUV
VNXOGHULQJÀULGHQQDNDWHJRUL'HVVDVNXOGHU
Y¿UGHUDVWLOOXSSOXSHWDQVNDƪQLQJVY¿UGH

$YV¿WWQLQJDU
$YV¿WWQLQJDUUHGRYLVDVQ¿UERODJHWKDUHQIRUPHOO
HOOHULQIRUPHOOIÑUSOLNWHOVHVRPHQIÑOMGDYWLGLJDUH
K¿QGHOVHURFKGHW¿UVDQQROLNWDWWHWWXWƮÑGH
DYUHVXUVHUNRPPHUDWWNU¿YDVIÑUDWWUHJOHUD
IÑUSOLNWHOVHQ$YV¿WWQLQJDUY¿UGHUDVWLOOGHQE¿VWD
XSSVNDWWQLQJHQDYGHWEHORSSVRPNU¿YVIÑUDWW
UHJOHUDIÑUSOLNWHOVHQ2PHƪHNWHQDYWLGQ¿U
EHWDOQLQJVNHU¿UY¿VHQWOLJQXY¿UGHVEHU¿NQDV
IÑUSOLNWHOVHQ

)RUGULQJDU
)RUGULQJDUPHGIÑUIDOORGDJPHU¿QPÀQDGHU
HIWHUEDODQVGDJHQUHGRYLVDVVRPDQO¿JJQLQJV
WLOOJÀQJDUÑYULJDIRUGULQJDUUHGRYLVDVVRP
RPV¿WWQLQJVWLOOJÀQJDU)RUGULQJDUQDKDUXSSWDJLWV
WLOOGHWO¿JVWDY¿UGHWDYQRPLQHOOWEHORSSRFKGHW
EHORSSYDUPHGGHEHU¿NQDVLQƮ\WD

.DVVDƮÑGHVDQDO\V

9DUXODJHU

/LNYLGDPHGHO

9DUXODJUHWKDUY¿UGHUDWVWLOOGHWO¿JVWDDYGHVV
DQVNDƪQLQJVY¿UGHRFKGHVVQHWWRIÑUV¿OMQLQJV
Y¿UGHSÀEDODQVGDJHQ0HGQHWWRIÑUV¿OMQLQJV
Y¿UGHWDYVHVYDURUQDVEHU¿NQDGHIÑUV¿OMQLQJVSULV
PLQVNDWPHGIÑUV¿OMQLQJVNRVWQDGHU'HQYDOGD

/LNYLGDPHGHOEHVWÀUDYNDVVDPHGHOVDPW
RPHGHOEDUWWLOOJ¿QJOLJDWLOOJRGRKDYDQGHQKRV
EDQNHURFKPRWVYDUDQGHLQVWLWXWVDPW
NRUWIULVWLJDSODFHULQJDUPHGHQOÑSWLGIUÀQ
DQVNDƪQLQJVWLGSXQNWHQXQGHUVWLJDQGH

.DVVDƮÑGHVDQDO\VXSSU¿WWDVHQOLJWLQGLUHNWPHWRG
'HWUHGRYLVDGHNDVVDƮÑGHWRPIDWWDUHQGDVW
WUDQVDNWLRQHUVRPPHGIÑULQHOOHUXWEHWDOQLQJDU
.DVVDƮÑGHWGHƬQLHUDVVRPIÑU¿QGULQJDY
OLNYLGDPHGHO

5HGRYLVQLQJVSULQFLSHURFKQRWHU

WUHPÀQDGHUYLOND¿UXWVDWWDIÑUHQGDVWREHW\GOLJ
ULVNIÑUY¿UGHƮXNWXDWLRQ

0RGHUERODJHWVUHGRYLVQLQJVSULQFLSHU
(QGDVWUHGRYLVQLQJVSULQFLSHUVRPDYYLNHUIUÀQ
GHVRPWLOO¿PSDVLNRQFHUQUHGRYLVQLQJHQ
SUHVHQWHUDVQHGDQ

/HDVLQJDYWDO
,PRGHUERODJHWUHGRYLVDVVDPWOLJDOHDVLQJDYWDO
VÀY¿OƬQDQVLHOODVRPRSHUDWLRQHOODVRPRSHUD
WLRQHOODOHDVLQJDYWDO

2EHVNDWWDGHUHVHUYHU
,PRGHUERODJHWUHGRYLVDVLEDODQVU¿NQLQJ
REHVNDWWDGHUHVHUYHUXWDQXSSGHOQLQJSÀHJHW
NDSLWDORFKXSSVNMXWHQVNDWWHVNXOGWLOOVNLOOQDG
IUÀQNRQFHUQHQ,UHVXOWDWU¿NQLQJHQJÑUVLPRGHUERODJHWSÀPRWVYDUDQGHV¿WWLQJHQIÑUGHOQLQJ
DYERNVOXWVGLVSRVLWLRQHUWLOOXSSVNMXWHQ
VNDWWHNRVWQDG

Bokslutsdispositioner
)ÑU¿QGULQJDUDYREHVNDWWDGHUHVHUYHUNRQFHUQ
ELGUDJVDPWNRPPLVVLRQ¿UVELGUDJUHGRYLVDVVRP
ERNVOXWVGLVSRVLWLRQHULUHVXOWDWU¿NQLQJHQ

$YV¿WWQLQJDUWLOOSHQVLRQHU
3HQVLRQVIÑUSOLNWHOVHUQDVQXY¿UGH¿UEHURHQGHDY
HWWDQWDOIDNWRUHUVRPIDVWVW¿OOVSÀDNWXDULHOOEDVLV
PHGKM¿OSDYHWWDQWDODQWDJDQGHQ,GHDQWDJDQGHQ
VRPDQY¿QWVYLGIDVWVW¿OODQGHDYQHWWRNRVWQDG
LQW¿NW IÑUDQGUDVWLIWHOVHWU\JJDGHÀWDJDQGHQ
¿Q373SODQHQLQJÀUGHQDY)LQDQVLQVSHNWLRQHQ
ÀUOLJHQIDVWVW¿OOGDGLVNRQWHULQJVU¿QWDQ$YVHHQGH
373SODQHQWLOO¿PSDVHQLSODQHQLQWDJHQPRGHOO
IÑUIDVWVW¿OODQGHDYGLVNRQWHULQJVU¿QWD

±YULJDDYV¿WWQLQJDU
8SSVNDWWQLQJDYDYV¿WWQLQJVEHORSSNU¿YHU
V¿UVNLOGEHGÑPQLQJDYOHGQLQJHQXWLIUÀQ
WLOOJ¿QJOLJLQIRUPDWLRQ

1RW96(17/,*$+1'(/6(5()7(5
1RW %$/$16'$*(1
(QÑNDGHIWHUIUÀJDQSÀ3UDNWLNHUWM¿QVWDNWLHQOHGGH
IUDPWLOODWWEHVOXWRPQ\HPLVVLRQIDWWDGHVSÀHQ
H[WUDERODJVVW¿PPDGHQPDUV1\HPLVVLRQHQ
VNHGGHJHQRPHQULNWDGQ\HPLVVLRQDY
DNWLHUVHULH$WLOO6WLIWHOVHQ3UDNWLNHUWM¿QVWNRQVRUWLHW
1\HPLWWHUDWEHORSSXSSJLFNWLOOPNU

Andelar i koncernföretag
$QGHODULNRQFHUQIÑUHWDJRFKLQWUHVVHIÑUHWDJ
UHGRYLVDVWLOODQVNDƪQLQJVY¿UGHPHGDYGUDJIÑU
HYHQWXHOODQHGVNULYQLQJDU8WGHOQLQJHQUHGRYLVDV
LQRUPDOIDOOHWQ¿UEHKÑULJWRUJDQIDWWDWEHVOXWRP
GHQRFKGHQNDQEHU¿NQDVSÀHWWWLOOIÑUOLWOLJWV¿WW

1RW%('±01,1*$52&+8336.$771,1*$5

%HW\GDQGHEHGÑPQLQJDU
7LOO¿PSQLQJHQDYIÑOMDQGHUHGRYLVQLQJVSULQFLSHU
KDUGHPHVWEHW\GDQGHHƪHNWHUQDSÀGHƬQDQVLHOOD
UDSSRUWHUQD

Värdering goodwill
9¿UGHQSÀJRRGZLOOSUÑYDVYDUMHÀUPHGDYVHHQGH
SÀHYHQWXHOOWQHGVNULYQLQJVEHKRY2PHWW
YHUNOLJWY¿UGHNDQIDVWVW¿OODVKDUGHWWDDQY¿QWV
IÑUEHGÑPQLQJDYHYHQWXHOOWQHGVNULYQLQJVEHKRY
,YLVVDIDOOKDUGHWYHUNOLJDY¿UGHWLQWHNXQQDW
IDVWVW¿OODVRFKHQXSSVNDWWQLQJDYYHUNOLJWY¿UGH
KDUJMRUWVPHGWLOO¿PSQLQJDYQXY¿UGHVEHU¿NQLQJ
DYIÑUY¿QWDWIUDPWLGDNDVVDƮÑGH6NLOOQDGHUL
XSSVNDWWQLQJHQDYIÑUY¿QWDWIUDPWLGDXWIDOORFK
GLVNRQWHULQJVU¿QWRUVRPDQY¿QWVNDQUHVXOWHUDL
DYYLNHOVHUYLGY¿UGHULQJHQDYWLOOJÀQJDUQD
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1RW 1(772206771,1*

1RW/($6,1*$97$/ǟ23(5$7,21(///($6,1*/($6(7$*$5(
.RQFHUQHQ

1HWWRRPV¿WWQLQJXSSGHODGSÀ
YHUNVDPKHWVJUHQ

2020

0RGHUERODJHW

2019

.RQFHUQHQ

2020

2019

7DQGYÀUG









+¿OVRRFKVMXNYÀUG









±YULJYHUNVDPKHW









8 357

10 845

7 696

8 253

1HWWRRPV¿WWQLQJSHUODQG
6YHULJH









8 357

10 845

7 696

8 253

8QGHUÀUHWKDUIÑUHWDJHWV
OHDVLQJDYJLIWHUXSSJÀWWWLOO

0RGHUERODJHW

2020

2019

2020

2019









Framtida minimileaseavgifter för
icke uppsägningsbara leasingavtal,
förfaller till betalning enl följande:
,QRPÀU









0HOODQWLOOÀU









6HQDUH¿QÀU

33







887

1 342

904

951

±YHUDYOHDVLQJDYWDOHQDYVHUORNDOK\URU

1RW,1.±32&+)±56/-1,1*,120.21&(51(1
0RGHUERODJHW

1RW(56771,1*7,//5(9,625(5

2020

2019

)ÑUV¿OMQLQJWLOONRQFHUQIÑUHWDJ





,QNÑSIUÀQNRQFHUQIÑUHWDJ





.RQFHUQHQ

,QHWWRRPV¿WWQLQJHQLQJÀU
YDULDEODDYJLIWHUPHG

4

6

4

5

30





30







92

89

87

111

Praktikertjänst

1
1



30

64

0

6XPPDUHYLVLRQVDUYRGHQ
RFKDQGUDXSSGUDJ



Årsredovisning 2020

3

1

2019



3

1

2020





1

0RGHUERODJHW

,QRPÀU

3
0

2019

0HOODQWLOOÀU

2019

1

2020

Framtida minimileaseavgifter för
icke uppsägningsbara leasingavtal,
förfaller till betalning enligt följande:

2020

5HYLVLRQVYHUNVDPKHWXWÑYHU
UHYLVLRQVXSSGUDJHW
±YULJDWM¿QVWHU

.RQFHUQHQ

2019

(UQVW <RXQJ$%
5HYLVLRQVXSSGUDJHW

1RW/($6,1*$97$/ǟ23(5$7,21(///($6,1*/($6(*,9$5(

0RGHUERODJHW

2020

0HGUHYLVLRQVXSSGUDJDYVHVJUDQVNQLQJDYÀUVUHGRYLVQLQJRFKERNIÑULQJVDPW
VW\UHOVHQVRFKYHUNVW¿OODQGHGLUHNWÑUHQVIÑUYDOWQLQJÑYULJDDUEHWVXSSJLIWHUVRP
GHWDQNRPPHUSÀIÑUHWDJHWVUHYLVRUDWWXWIÑUDVDPWUÀGJLYQLQJHOOHUDQQDWELWU¿GH
VRPIÑUDQOHGVDYLDNWWDJHOVHUYLGVÀGDQJUDQVNQLQJHOOHUJHQRPIÑUDQGHDYVÀGDQD
ÑYULJDDUEHWVXSSJLIWHU$OOWDQQDW¿UDQGUDXSSGUDJ

5HGRYLVQLQJVSULQFLSHURFKQRWHU

1RW3(5621$/
.RQFHUQHQ

0RGHUERODJHW

2020

2019

2020

2019

YDUDYNYLQQRU









YDUDYP¿Q









6 761

8 221

6 152

5 945



0HGHODQWDOHWDQVW¿OOGDRPU¿NQDWWLOOKHOWLG

/ÑQHUHUV¿WWQLQJDUPP
/ÑQHUHUV¿WWQLQJDUVRFLDODNRVWQDGHURFKSHQVLRQVNRVWQDGHUKDUXWJÀWWPHGIÑOMDQGHEHORSS
Styrelse och vd:
/ÑQHURFKHUV¿WWQLQJDU



32



7DQWLHP

1

1

s

s

3HQVLRQVNRVWQDGHU

1



1

0

16

39

8

9

/ÑQHURFKHUV¿WWQLQJDU









3HQVLRQVNRVWQDGHU





1 231



4 721

5 613

4 377

4 315

Övriga anställda:

6RFLDODNRVWQDGHULQNOJRWWJÑUHOVHIUÀQ3HQVLRQVVWLIWHOVHQ









5 322

6 350

4 864

4 629

Antal styrelseledamöter

53

96

10

10

YDUDYNYLQQRU

22







YDUDYP¿Q

31







Antal övriga befattningshavare inkl vd

14

107

7

6

YDUDYNYLQQRU









YDUDYP¿Q





2

1

6XPPDVW\UHOVHRFKÑYULJD
.ÑQVIÑUGHOQLQJLVW\UHOVHRFKIÑUHWDJVOHGQLQJ

0HGHODQWDOHWDQVW¿OOGDE\JJHUSÀDYERODJHWEHWDOGDQ¿UYDURWLPPDUUHODWHUDGHWLOOHQQRUPDODUEHWVWLG(UV¿WWQLQJDUWLOOVW\UHOVHQIÑUPRGHUERODJHWXSSJLFNWLOO
WNU WNU 6W\UHOVHQVRUGIÑUDQGHKDUSÀÀUVEDVLVXSSEXULWDUYRGHRPWNU WNU '¿UXWÑYHUKDURUGIÑUDQGHQHQOLJWEHVOXWLHUV¿WWQLQJVNRPPLWWÄQ
HUKÀOOLWV¿UVNLOGNRPSHQVDWLRQVDPWELOIÑUPÀQ$UYRGHWLOOUHYLVLRQVNRPPLWWÄQXSSJLFNWLOOWNU WNU 
7RWDOHUV¿WWQLQJWLOOYGLQNOXVLYHSHQVLRQRFKVRFLDODDYJLIWHUKDUXQGHUÀUHWXSSJÀWWWLOOWNU WNU 9G VDYWDOOÑSHUPHGPÀQDGHUVXSSV¿JQLQJVWLGYLGHJHQ
XSSV¿JQLQJUHVSHNWLYHPÀQDGHUYLGXSSV¿JQLQJIUÀQIÑUHWDJHWVVLGD2UGIÑUDQGHRFKYGXSSE¿ULQJDDQGUDHUV¿WWQLQJDUIÑUXSSGUDJLQRPNRQFHUQHQ
,GHGRWWHUERODJG¿UHUV¿WWQLQJWLOOYGXWJÀUJ¿OOHUVHGYDQOLJSHQVLRQVSODQ ,73,73. $QVW¿OOQLQJVDYWDOHQYDULHUDUPHGPHOODQRFKPÀQDGHUVXSSV¿JQLQJVWLGIUÀQ
YG VVLGD)UÀQIÑUHWDJHQVVLGDYDULHUDUXSSV¿JQLQJVWLGHQPHOODQRFKPÀQDGHU
(QHUV¿WWQLQJVNRPPLWWÄEHVWÀHQGHDYVDPWOLJDÀUVVW¿PPRYDOGDVW\UHOVHUHSUHVHQWDQWHUKDUWLOOXSSJLIWDWWJRGN¿QQDDYWDORPHUV¿WWQLQJDUIÑUYGRFKÑYULJIÑUHWDJV
OHGQLQJLPRGHUERODJHWVDPWIÑUYGLNRQFHUQIÑUHWDJ
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1RW6.$773  5(765(68/7$7

1RW5(68/7$7)5 1$1'(/$5,.21&(51)±5(7$*
.RQFHUQHQ

8WGHOQLQJ
5HVXOWDWYLGDY\WWULQJDY
NRQFHUQIÑUHWDJ

.RQFHUQHQ

0RGHUERODJHW

2020

2019

2020

2019

s

s

s



s

s





–

–

720

180

5HVXOWDWYLGDY\WWULQJNRQFHUQIÑUHWDJDYVHUGHOVDY\WWULQJDYXQGHUNRQFHUQHQ
3UROLYD3UROLYD$%%DUQEÑUGVKXVHW6WRFNKROP$%&LW\$NXWHQL3UDNWLNHUWM¿QVW
$%1¿UVMXNYÀUGHQ±VWHUOHQ$%3UROLYD2SHUDWLRQVFHQWUXP$%3UDNWLNHUWM¿QVW
15$$%3UDNWLNHUWM¿QVW1¿UVMXNKXV9¿VWUD*ÑWDODQG$%3UDNWLNHUWM¿QVW
3V\NLDWUL$%5HKDE6WDWLRQ6WRFNKROP$%5HKDE6WDWLRQ6WRFNKROP+RWHO$%
5\JJNLUXUJLVND.OLQLNHQL6WU¿QJQ¿V$%6ROOHQWXQD6SHFLDOLVWNLOLQN$%6WRFNKROP
+HDUW&HQWHU$%8OWUDJ\Q6WRFNKROP$%RFKGHOVDY\WWULQJDY$FHQWLR$%
2UWKRSDUWQHU$%3UDNWLNHUƬQDQV$%3UDNWLNHUWM¿QVW9LODQGH(WW$% IG%DUQ
EÑUGVKXVHW6WRFNKROP)DPLO\$% 6FDQGLQDYLDQ9HQRXV&HQWUH+ROGLQJ$%VDPW
6FDQGLQDYLDQ9HQRXV&HQWUH1RUJH$6

1RW5(68/7$7)5 1±95,*$95'(3$33(52&+)25'5,1*$5
6205$1/**1,1*67,//* 1*$5
.RQFHUQHQ
2020

5HVXOWDWYLGIÑUV¿OMQLQJDY
Y¿UGHSDSSHU

2019

0RGHUERODJHW

2020

2019

2020

2019

$NWXHOOVNDWW







-130

8SSVNMXWHQVNDWWDYVHHQGHWHPSRU¿UD
VNLOOQDGHU



20

13



8SSVNMXWHQVNDWWDYVHHQGH
REHVNDWWDGHUHVHUYHU

-12



s

s

-43

-109

-28

-111

$YVW¿PQLQJDYHƪHNWLYVNDWW
5HVXOWDWIÑUHVNDWW









6NDWWHNRVWQDG



-132





6NDWWHHƪHNWDY
(MDYGUDJVJLOODNRVWQDGHU



-10





(MVNDWWHSOLNWLJDLQW¿NWHU









6FKDEORQLQW¿NWSHULRGLVHULQJVIRQG

0

0

0

0

6NDWWK¿QIÑUOLJWLOOWLGLJDUHÀU

s

2

s

2

±YULJW

3





-10

-43

-109

-28

-111

0RGHUERODJHW

6XPPD

2020

,EHORSSHWIÑULQJLFNHQSRVWSÀPNUK¿QIÑUOLJWLOOIÑU¿QGUDGVNDWWHVDWV
DYVHHQGHNDSLWDODQGHOREHVNDWWDGHUHVHUYHULNRQFHUQHQ

2019





2

-0

15

26

2

-0

1RW+<5(6577(52&+/,.1$1'(577,*+(7(5
.RQFHUQHQ

1RW±95,*$517(,17.7(52&+/,.1$1'(5(68/7$73267(5
.RQFHUQHQ
2019

2020

2019

5¿QWRU

2



1

1

.XUVGLƪHUHQVHU

s

2

s

2

5HVXOWDWYLGKDQGHOPHG
Y¿UGHSDSSHU

32



11



1HGVNULYQLQJDU

-12

-10

-10











37

33

17

21

WHUIÑULQJDYQHGVNULYQLQJDU

1RW517(.2671$'(52&+/,.1$1'(5(68/7$73267(5
.RQFHUQHQ

5¿QWHNRVWQDGK¿QIÑUOLJWLOO
SHQVLRQVVNXOGHQOLJW)3*35,
±YULJDU¿QWHNRVWQDGHURFK
OLNQDQGHUHVXOWDWSRVWHU

66
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2020

2019

2020

2019

,QJÀHQGHDQVNDƪQLQJVY¿UGH

0

0

0

0

,QNÑS

2

s

2

s

8WJÀHQGHDFNXPXOHUDGH
DQVNDƪQLQJVY¿UGHQ

2

0

2

0

0RGHUERODJHW

2020

0RGHUERODJHW

2020

2019

2020

2019









1

3

1

2

73

74

73

73

Årsredovisning 2020

0RGHUERODJHW

,QJÀHQGHDYVNULYQLQJDU

-0

-0

-0

-0

-0

-0

-0

-0

8WJÀHQGHDFNXPXOHUDGH
DYVNULYQLQJDU

-0

-0

-0

-0

8WJÀHQGHUHGRYLVDWY¿UGH

2

0

2

0

UHWVDYVNULYQLQJDU

5HGRYLVQLQJVSULQFLSHURFKQRWHU

1RW*22':,//

1RW%<**1$'(52&+0$5.
.RQFHUQHQ

0RGHUERODJHW

2020-12-31 2019-12-31

,QJÀHQGHDQVNDƪQLQJVY¿UGH

.RQFHUQHQ

2020-12-31 2019-12-31

0RGHUERODJHW

2020-12-31 2019-12-31

2020-12-31 2019-12-31

















,QNÑS







23

,QNÑS

21



2

s

)ÑUV¿OMQLQJDU





-3

-13

)ÑUV¿OMQLQJDUXWUDQJHULQJDU



0

s

s

s

10

s

s

8WJÀHQGHDFNXPXOHUDGH
DQVNDƪQLQJVY¿UGHQ

924

922

402

400









2

s

1

s





-13

-12

8WJÀHQGHDFNXPXOHUDGH
DYVNULYQLQJDU

-193

-167

-119

-107

8WJÀHQGHUHGRYLVDWY¿UGH

731

755

283

293

5HGRYLVDWY¿UGHE\JJJQDGHU

















731

755

283

293

8WJÀHQGHDFNXPXOHUDGH
DQVNDƪQLQJVY¿UGHQ

241

296

239

207

,QJÀHQGHDYVNULYQLQJDU

-201







)ÑUV¿OMQLQJDU
UHWVDYVNULYQLQJDU
8WJÀHQGHDFNXPXOHUDGH
DYVNULYQLQJDU



12



11

,QJÀHQGHDYVNULYQLQJDU







)ÑUV¿OMQLQJDUXWUDQJHULQJDU
UHWVDYVNULYQLQJDU

-201

-163

-153





-1

-1

23

s

s

s

8WJÀHQGHDFNXPXOHUDGH
QHGVNULYQLQJDU

-1

-24

-1

-1

8WJÀHQGHUHGRYLVDWY¿UGH

75

71

75

53

UHWVQHGVNULYQLQJDU

0RGHUERODJHWVJRRGZLOORPIDWWDULQNUÀPVJRRGZLOO,NRQFHUQHQWLOONRPPHU
NRQFHUQJRRGZLOOK¿QIÑUOLJWLOOIÑUHWDJVIÑUY¿UY&DSURFHQWDYUHVWY¿UGHWDY
NRQFHUQHQVJRRGZLOOEHVWÀUDYLQNUÀPVJRRGZLOO

.RQFHUQHQ

0RGHUERODJHW

2020-12-31 2019-12-31

,QNÑS

101



2020-12-31 2019-12-31













)ÑUV¿OMQLQJDUXWUDQJHULQJDU



s

-12

s

8WJÀHQGHDFNXPXOHUDGH
DQVNDƪQLQJVY¿UGHQ

92

101

92

98

,QJÀHQGHDYVNULYQLQJDU







-31



s



s









8WJÀHQGHDFNXPXOHUDGH
DYVNULYQLQJDU

-60

-49

-60

-46

8WJÀHQGHUHGRYLVDWY¿UGH

32

52

32

52

)ÑUV¿OMQLQJDUXWUDQJHULQJDU
UHWVDYVNULYQLQJDU

5HGRYLVDWY¿UGHPDUN

)ÑUXWRPGHDYPRGHUERODJHW¿JGDIDVWLJKHWHUQD7UDQKDOVHQRFK¿JHU
NRQFHUQHQ¿YHQIDVWLJKHWHQ6ROQD.DVHUQHQVDPW7XEHQ0RGHUERODJHWV
IDVWLJKHWHU7UDQKDOVHQRFKLQU\PPHUWLOOVWÑUVWDGHOIÑUHWDJHWVHJHQ
YHUNVDPKHW±YULJDGHODUK\UVXWWLOOGRWWHUERODJRFKH[WHUQDK\UHVJ¿VWHU
)DVWLJKHWHQ6ROQD.DVHUQHQK\UVIU¿PVWDYGHWWLGLJDUHGRWWHUERODJHW
5HKDE6WDWLRQ6WRFNKROP$%YLONHWIURPDSULOHMO¿QJUHLQJÀULNRQFHUQHQ
GÀERODJHWDY\WWUDWV7XEHQLQU\PPHUYHUNVDPKHWHULQRP3UDNWLNHUWM¿QVW$%

1RW±95,*$,00$7(5,(//$$1/**1,1*67,//* 1*$5

,QJÀHQGHDQVNDƪQLQJVY¿UGH

2PNODVVLƬFHULQJDU


-165

,QJÀHQGHQHGVNULYQLQJDU

,QJÀHQGHDQVNDƪQLQJVY¿UGH

0RGHUERODJHWVIDVWLJKHWHU7UDQKDOVHQRFKPDUNQDGVY¿UGHUDVWLOO
PNU PNU HQOLJWH[WHUQY¿UGHULQJJMRUGLMDQXDUL,QJHQQ\
Y¿UGHULQJKDUJMRUWV
)DVWLJKHWHQ6ROQD.DVHUQHQPDUNQDGVY¿UGHUDVWLOOPNU PNU 
6HQDVWJMRUGH[WHUQY¿UGHULQJVNHGGHHIWHUJHQRPIÑUWRPRFKQ\E\JJQDGV
SURMHNWLVOXWHWDY,QJHQQ\Y¿UGHULQJKDUJMRUWV)DVWLJKHWHQ7XEHQ
Y¿UGHUDVWLOOPNUYLONHW¿UOLNDPHGIÑUY¿UYVSULVÀU 


7LOOJÀQJHQDYVHUDNWLYHULQJDYXWJLIWHUIÑUDƪ¿UVV\VWHPG¿UDQVNDƪQLQJVY¿UGHW
NDQP¿WDVSÀHWWWLOOIÑUOLWOLJWV¿WWRFKLQQHE¿UHNRQRPLVNDIÑUGHODULIUDPWLGHQ
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1RW)±5%775,1*687*,)7(53 $11$16)$67,*+(7
.RQFHUQHQ
2020-12-31 2019-12-31

,QJÀHQGHDQVNDƪQLQJVY¿UGH
,QNÑS

1RW3 * (1'(1<$1/**1,1*$5

0RGHUERODJHW

.RQFHUQHQ

2020-12-31 2019-12-31











13





0RGHUERODJHW

2020-12-31 2019-12-31

,QJÀHQGHDQVNDƪQLQJVY¿UGH

2020-12-31 2019-12-31





s

s

,QNÑS

11



s

s





s

s

)ÑUV¿OMQLQJDUXWUDQJHULQJDU



-100



-10

2PNODVVLƬFHULQJDU

2PNODVVLƬFHULQJDU

-11

-20



-20

8WJÀHQGHDFNXPXOHUDGH
DQVNDƪQLQJVY¿UGHQ

8WJÀHQGHDFNXPXOHUDGH
DQVNDƪQLQJVY¿UGHQ

10

5

–

–

241

262

241

215

8WJÀHQGHUHGRYLVDWY¿UGH

10

5

–

–

,QJÀHQGHDYVNULYQLQJDU









33









-33

-13

-23

-173

-191

-173

-164

68

71

68

51

)ÑUV¿OMQLQJDUXWUDQJHULQJDU
UHWVDYVNULYQLQJDU
8WJÀHQGHDFNXPXOHUDGH
DYVNULYQLQJDU
8WJÀHQGHUHGRYLVDWY¿UGH

0RGHUERODJHW

$YVNULYQLQJDUIÑUÀULPRGHUERODJHWXSSJLFNWLOOPNU±YULJDYVNULYQLQJ
DYVÀJNRUULJHULQJDYEHGÑPGOLYVO¿QJG,QJHQPRWVYDUDQGHNRUULJHULQJ¿UJMRUG


1RW,19(17$5,(5
.RQFHUQHQ

2020-12-31 2019-12-31







,QNÑS

211



203

200

)ÑUV¿OMQLQJDUXWUDQJHULQJDU





-203



2PNODVVLƬFHULQJDU





20



20

8WJÀHQGHDFNXPXOHUDGH
DQVNDƪQLQJVY¿UGHQ

2 460

2 739

2 440

2 423

,QJÀHQGHDYVNULYQLQJDU

-2 003

















-233





-1 846

-2 003

-1 835

-1 813

)ÑUV¿OMQLQJDUXWUDQJHULQJDU
UHWVDYVNULYQLQJDU
8WJÀHQGHDFNXPXOHUDGH
DYVNULYQLQJDU
,QJÀHQGHQHGVNULYQLQJDU

-2

s

s

s

)ÑUV¿OMQLQJDUXWUDQJHULQJDU

2

s

s

s

s

-2

s

s

UHWVQHGVNULYQLQJDU
8WJÀHQGHDFNXPXOHUDGH
QHGVNULYQLQJDU
8WJÀHQGHUHGRYLVDWY¿UGH

–

-2

–

–

614

734

605

610

$QVNDƪQLQJVY¿UGHDYVHHQGHƬQDQVLHOOOHDVLQJLNRQFHUQHQLQJÀUPHGPNU
PNU 
5HVWY¿UGHDYVHHQGHƬQDQVLHOOOHDVLQJLNRQFHUQHQLQJÀUPHG PNU PNU 

68
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2020-12-31 2019-12-31

,QJÀHQGHDQVNDƪQLQJVY¿UGH
,QNÑS





s



)ÑUV¿OMQLQJDUXWUDQJHULQJDU





8WJÀHQGHDFNXPXOHUDGH
DQVNDƪQLQJVY¿UGHQ

348

465

,QJÀHQGHQHGVNULYQLQJDU

-21

-21

)ÑUV¿OMQLQJDUXWUDQJHULQJDU



s

8WJÀHQGHDFNXPXOHUDGH
QHGVNULYQLQJDU

0RGHUERODJHW

2020-12-31 2019-12-31

,QJÀHQGHDQVNDƪQLQJVY¿UGH

1RW$1'(/$5,.21&(51)±5(7$*

8WJÀHQGHUHGRYLVDWY¿UGH

-7

-21

341

444

5HGRYLVQLQJVSULQFLSHURFKQRWHU

Forts. not 22

Innehav av andelar i dotterbolag utgörs av följande:

.DSLWDO
%RNIÑUW %RNIÑUW
UÑVW
Y¿UGH Y¿UGH
DQGHO $QWDODNWLHU
2020
2019

.RQFHUQHQ

2UJDQLVDWLRQV )ÑUHWDJHWV .DSLWDO
QXPPHU
V¿WH
DQGHO

0RGHUERODJHW

)DVWLJKHWVERODJHW7UDQKDOVHQ$%



6WRFNKROP



$FHQWLR$%

/¿NDUKXV$%



6WRFNKROP



)DVWLJKHWVERODJHW7UDQKDOVHQ$%

3UDNWLNHULQYHVW$%



6WRFNKROP



/XWKDJVJÀUGHQ$%

3UDNWLNHULQYHVW3($%



6WRFNKROP



/¿NDUKXV$%

)UHQGD$%



6WRFNKROP



3UDNWLNHUWM¿QVW'HQWDO$%



6WRFNKROP



3UDNWLNHUWM¿QVW)DVWLJKHWHU$%



6WRFNKROP

.DVHUQHQ+ROGLQJ$%



 6ROQD.DVHUQHQ)DVWLJKHWV$%
1HEXWWXEHQ$%



100

s

1

0

0

s







0¿ODUÑ7DQGYÀUG$%

s



2UWKRSDUWQHU$%

s

0



3UDNWLNHUƬQDQV$%

s

0

6WRFNKROP



3UDNWLNHULQYHVW$%



{







6WRFNKROP



3UDNWLNHULQYHVW3($%



{

0

0



6WRFNKROP



3UDNWLNHUWM¿QVW'HQWDO$%



{





6ROQD.DVHUQHQ)DVWLJKHWV$%



6WRFNKROP



3UDNWLNHUWM¿QVW)DVWLJKHWHU$%

 {{

113

113

3UDNWLNHUWM¿QVW)ÑUV¿NULQJ$%



6WRFNKROP



3UDNWLNHUWM¿QVW)ÑUV¿NULQJ$%







3UDNWLNHUWM¿QVW+¿OVRRFKVMXNYÀUG$% 69%



6WRFNKROP



3UDNWLNHUWM¿QVW*\QHNRORJL$%

s

12

3UDNWLNHUWM¿QVW3ULP¿UYÀUG$%



6WRFNKROP



3UDNWLNHUWM¿QVW+¿OVRRFKVMXNYÀUG$% 69%



{

2

2

3UDNWLNHUWM¿QVW3ULP¿UYÀUG$%



{

13

13

s

1

3UDNWLNHUWM¿QVW9LODQGH7YÀ$% IG
%DUQEÑUGVKXVHWL3UDNWLNHUWM¿QVW$%



6WRFNKROP



6RXWKHUQ&DOLIRUQLD5HDO(VWDWH$%



6WRFNKROP



3UDNWLNHUWM¿QVW$%DY\WWUDGHSHUXQGHUNRQFHUQHQG¿U3UROLYD$%YDU
PRGHUERODJ,XQGHUNRQFHUQHQVRPEHGULYHUVSHFLDOLVWYÀUGLQJLFNGRWWHUERODJHQ
%DUQEÑUGVKXVHW6WRFNKROP$%&LW\$NXWHQL3UDNWLNHUWM¿QVW$%1¿UVMXNYÀUGHQ
±VWHUOHQ$%3UROLYD2SHUDWLRQVFHQWUXP$%3UDNWLNHUWM¿QVW15$$%
3UDNWLNHUWM¿QVW1¿UVMXNKXV9¿VWUD*ÑWDODQG$%3UDNWLNHUWM¿QVW3V\NLDWUL$%5HKDE
6WDWLRQ6WRFNKROP$%5HKDE6WDWLRQ6WRFNKROP+RWHO$%5\JJNLUXUJLVND.OLQLNHQL
6WU¿QJQ¿V$%6ROOHQWXQD6SHFLDOLVWNOLQLN$%6WRFNKROP+HDUW&HQWHU$%VDPW
8OWUDJ\Q6WRFNKROP$%3UROLYDNRQFHUQHQVRPV¿WWQLQJXSSJLFNÀUWLOOPNU
RFKIUDPWLOODY\WWULQJHQÀUWLOOPNU0HGHODQWDOHWÀUVDQVW¿OOGDXSSJLFNIÑU
ÀUWLOORFKIÑUMDQXDULPDUVÀUWLOO

0DWHULHOODDQO¿JJQLQJVWLOOJÀQJDU

-3

1

s



6FDQGLQDYLDQ9HQRXV&HQWUH+ROGLQJ$%

s

0

6N\FOLQLF3UDNWLNHUWM¿QVW$%

s

2

6RXWKHUQ&DOLIRUQLD5HDO(VWDWH$%





8WJÀHQGHERNIÑUWY¿UGH

10 000

{





341

444

-230
-30

±YULJDRPV¿WWQLQJVWLOOJÀQJDU

-112

.DVVDRFKEDQN

-131

0LQRULWHWVLQWUHVVH



$YV¿WWQLQJDUIÑUVNDWWHU



±YULJDDYV¿WWQLQJDU

2

/HYHUDQWÑUVVNXOGHU



.RUWIULVWLJDVNXOGHU



6XPPDUHDOLVDWLRQVUHVXOWDWNRQFHUQHQ

1

3UROLYD$%


-2

7UDQVDNWLRQVNRVWQDGHU

3UDNWLNHUWM¿QVW9LODQGH7YÀ$% IG
%DUQEÑUGVKXVHWL3UDNWLNHUWM¿QVW$%

)\UDERODJKDUXQGHUÀUHWIXVLRQHUDWVLQL3UDNWLNHUWM¿QVW$%'HVVDERODJ
¿U/XWKDJVJÀUGHQ$%0¿ODUÑ7DQGYÀUG$%3UDNWLNHUWM¿QVW*\QHNRORJL
$%RFK6N\FOLQLF3UDNWLNHUWM¿QVW$%

9DUXODJHU
6NDWWHIRUGULQJDU

3UDNWLNHUWM¿QVW9LODQGH(WW$% IG
%DUQEÑUGVKXVHW6WRFNKROP)DPLO\$%



8SSVNMXWQDVNDWWHIRUGULQJDU
.XQGIRUGULQJDU

{



$Y\WWUDGHQHWWRWLOOJÀQJDU
,PPDWHULHOODDQO¿JJQLQJVWLOOJÀQJDU

{

8QGHUKÑVWHQÀUDY\WWUDGHV¿YHQGRWWHUERODJHQ$FHQWLR$%
2UWKRSDUWQHU$%3UDNWLNHUƬQDQV$%3UDNWLNHUWM¿QVW9LODQGH(WW$% IG
%DUQEÑUGVKXVHW6WRFNKROP)DPLO\$% RFK6FDQGLQDYLDQ9HQRXV&HQWUH
+ROGLQJ$%'RWWHUERODJHW6FDQGLQDYLDQ9HQRXV&HQWUH1RUJH$6KDU
XQGHUÀUHWOLNYLGHUDWV

)ÑUV¿OMQLQJHQVƬQDQVLHOODHƪHNWHUSÀNRQFHUQHQIUDPJÀUQHGDQ
(UKÀOOHQNÑSHVNLOOLQJ




653

Praktikertjänst

Årsredovisning 2020 69

1RW$1'5$/ 1*)5,67,*$95'(3$33(56,11(+$9
.RQFHUQHQ

1RW$1'5$/ 1*)5,67,*$)25'5,1*$5

0RGHUERODJHW

2020-12-31 2019-12-31

.RQFHUQHQ

2020-12-31 2019-12-31

0RGHUERODJHW

2020-12-31 2019-12-31

2020-12-31 2019-12-31

,QJÀHQGHDQVNDƪQLQJVY¿UGH









,QJÀHQGHDQVNDƪQLQJVY¿UGH

3



3



,QNÑS



103





$PRUWHULQJDU

-1

-1

-1

-1

)ÑUV¿OMQLQJDUXWUDQJHULQJDU

-33





s

-3

s

s

s

8WJÀHQGHDFNXPXOHUDGH
DQVNDƪQLQJVY¿UGHQ

519

372

340

163

,QJÀHQGHQHGVNULYQLQJDU





s

s

WHUIÑUGDQHGVNULYQLQJDU





s

s

UHWVQHGVNULYQLQJDU

2PNODVVLƬFHULQJDU





s

s

8WJÀHQGHDFNXPXOHUDGH
QHGVNULYQLQJDU

-52

-56

–

–

8WJÀHQGHUHGRYLVDWY¿UGH

467

316

340

163

)UDPWLGDLQYHVWHULQJVÀWDJDQGHQLNRQFHUQHQXSSJÀUWLOOPNU PNU 

8WJÀHQGHDFNXPXOHUDGH
DQVNDƪQLQJVY¿UGHQ

2

3

2

3

8WJÀHQGHUHGRYLVDWY¿UGH

2

3

2

3

1RW)±587%(7$/'$.2671$'(52&+833/831$,17.7(5
.RQFHUQHQ

0RGHUERODJHW

2020-12-31 2019-12-31

2020-12-31 2019-12-31

)ÑUXWEHWDOGDK\URU



102





8SSOXSQDLQW¿NWHU

32



20

21

)ÑUXWEHWDOGDNRVWQDGHU









187

275

173

156

1RW8336.-87(16.$77
.RQFHUQHQ

0RGHUERODJHW

2020-12-31 2019-12-31

1RW±95,*$.257)5,67,*$3/$&(5,1*$5

2020-12-31 2019-12-31

.RQFHUQHQ

Uppskjutna skattefordringar

0RGHUERODJHW

2020-12-31 2019-12-31

)ÑUE¿WWULQJVXWJLIWHUSÀDQQDQV
IDVWLJKHW
3HQVLRQVDYV¿WWQLQJDU
%HIDUDGHNXQGIÑUOXVWHU

















2

2

2

2

12



11



6XPPDXSSVNMXWQD
VNDWWHIRUGULQJDU

189

178

188

177

.YLWWQLQJPRWXSSVNMXWQD
VNDWWHVNXOGHU









8SSVNMXWQDVNDWWHIRUGULQJDU

164

151

163

150

±YULJDWHPSRU¿UDVNLOOQDGHU

1RWHUDGHDNWLHURFKDQGHODU
6NDWWHNRQWR

2020-12-31 2019-12-31





s

s









258

398

244

374

1RW833/<61,1*$520$.7,(.$3,7$/

$QWDOY¿UGHYLGÀUHWVXWJÀQJ

Antal aktier

Kvotvärde
per aktie





Uppskjutna skatteskulder
8SSVNMXWQDVNDWWHVNXOGHUDYVHHQGH
REHVNDWWDGHUHVHUYHU
6NDWWHP¿VVLJWGLUHNWDYGUDJ
UHSDUDWLRQE\JJQDG





s

s









6XPPDXSSVNMXWQDVNDWWHVNXOGHU

141

136

25

27

.YLWWQLQJPRWXSSVNMXWQD
VNDWWHIRUGULQJDU









8SSVNMXWQDVNDWWHVNXOGHU

116

109

0

0

$NWLHUNDQXWJHVLWYÀVHULHUVHULH$RFKVHULH&$NWLHDYVHULH$¿UXWGHOQLQJVEHU¿WWLJDGPHGDQDNWLHLVHULH&LQWHPHGIÑUU¿WWWLOOXWGHOQLQJ,ÑYULJWPHGIÑUDNWLHUQDL
GHWYÀVHULHUQDVDPPDU¿WW

1RW3(5,2',6(5,1*6)21'
0RGHUERODJHW
2020-12-31 2019-12-31

6XPPDXSSVNMXWQDVNDWWHVNXOGHU
HQOLJWEDODQVU¿NQLQJ

70

Praktikertjänst

116

109

Årsredovisning 2020

0

0

3HULRGLVHULQJVIRQG



3HULRGLVHULQJVIRQG




s

214

150

5HGRYLVQLQJVSULQFLSHURFKQRWHU

1RW$96771,1*$5

1RW833/831$.2671$'(52&+)±587%(7$/'$,17.7(5
.RQFHUQHQ

0RGHUERODJHW

2020-12-31 2019-12-31

8SSVNMXWHQVNDWWHVNXOG
$YV¿WWQLQJIÑUSHQVLRQHUHQOLJW
WU\JJDQGHODJHQ35,
±YULJDDYV¿WWQLQJDUIÑUSHQVLRQHU
RFKOLNQDQGHIÑUSOLNWHOVHU
*DUDQWLÀWDJDQGHQ
±YULJDDYV¿WWQLQJDU

.RQFHUQHQ

2020-12-31 2019-12-31





s

s

































2 699

2 681

2 583

2 569

0RGHUERODJHW

2020-12-31 2019-12-31

2020-12-31 2019-12-31

6HPHVWHUOÑQHVNXOGRFK
XSSOXSQDOÑQHU









8SSOXSQDVRFLDODDYJLIWHU









6¿UVNLOGOÑQHVNDWW









±YULJDXSSOXSQDNRVWQDGHU









)ÑUXWEHWDOGDLQW¿NWHU

3



3

2

404

602

389

326

±YULJDDYV¿WWQLQJDUIÑUSHQVLRQHURFKOLNQDQGHIÑUSOLNWHOVHUXWJÑULQWH
DYV¿WWQLQJWLOOSHQVLRQHQOLJWWU\JJDQGHODJHQ%HORSSHWDYVHULKXYXGVDN
GLUHNWSHQVLRQHUYDUDYPNU PNU ¿UV¿NHUVW¿OOGDJHQRPNDSLWDO
IÑUV¿NULQJDUUHGRYLVDGHWLOOPNU PNU VRP$QGUDOÀQJIULVWLJD
Y¿UGHSDSSHUVLQQHKDY

1RW-867(5,1*)±53267(5620,17(,1* 5,.$66$)/±'(7

.RQFHUQHQRFKPRGHUERODJHWKDUK¿UXWÑYHUSHQVLRQVIÑUSOLNWHOVHUXSSJÀHQGH
WLOOPNU PNU YLONDWU\JJDVL3UDNWLNHUWM¿QVW$%V3HQVLRQVVWLIWHOVH
)ÑUPÑJHQKHWHQL3HQVLRQVVWLIWHOVHQY¿UGHUDGWLOOPDUNQDGVY¿UGHXSSJÀUWLOO
PNU PNU 

$YVNULYQLQJDU



.RQFHUQHQ

$YV¿WWQLQJDUWLOOSHQVLRQHU


$YVHUJDUDQWLÀWDJDQGHQIÑUXWIÑUGDEHKDQGOLQJDUVDPWHIWHUNRQWUROOHUIUÀQ
)ÑUV¿NULQJVNDVVDQLQRPDƪ¿UVRPUÀGH7DQGYÀUG

9LQVWYLGIÑUV¿OMQLQJDYPDWHULHOOD
RFKLPPDWHULHOODDQO¿JJQLQJV
WLOOJÀQJDU

1RW/ 1*)5,67,*$6.8/'(5
.RQFHUQHQ

0RGHUERODJHW

2020-12-31 2019-12-31

2020-12-31 2019-12-31

$PRUWHULQJLQRPÀU

s

s

s

s

$PRUWHULQJLQRPWLOOÀU

1

1

1

1

$PRUWHULQJHIWHUÀU

s

s

s

s

0RGHUERODJHW

2020

2019

2020







2019



30



30











)ÑUOXVWYLGIÑUV¿OMQLQJDYPDWHULHOOD
RFKLPPDWHULHOODDQO¿JJQLQJV
WLOOJÀQJDU





12



±YULJDDYV¿WWQLQJDU









±YULJDSRVWHU

-3



s

-2

-404

357

223

384

1RW±95,*$.257)5,67,*$6.8/'(5
.RQFHUQHQ

0RGHUERODJHW

2020-12-31 2019-12-31

2020-12-31 2019-12-31

$UEHWVJLYDUDYJLIWHU



110





3HUVRQDOHQVN¿OOVNDWW







100

±YULJDVNXOGHU









232

364

220

206

Praktikertjänst

Årsredovisning 2020 71

1RW/,.9,'$0('(/
.RQFHUQHQ

0RGHUERODJHW

2020-12-31 2019-12-31

.DVVDRFKEDQN



6NDWWHNRQWR



1RW67//'$6.(5+(7(5
.RQFHUQHQ

2020-12-31 2019-12-31



0RGHUERODJHW

2020-12-31 2019-12-31



2020-12-31 2019-12-31









)DVWLJKHWVLQWHFNQLQJDU







976

1 029

898

1 008

3DQWVDWWDY¿UGHSDSSHU





s


s

)ÑUHWDJVLQWHFNQLQJDU

210

210

210

210

6XPPDVW¿OOGDV¿NHUKHWHU

557

571

486

486

$YVHUV¿NHUKHWHUIÑUNUHGLWIÑUV¿NULQJKRV)ÑUV¿NULQJVERODJHW
35,3HQVLRQVJDUDQWL
ǔ

1RW',6326,7,21$99,167(//(5)±5/867
)ÑUVODJWLOOGLVSRVLWLRQDYERODJHWVYLQVW

NURQRU

Till årsstämmans förfogande står
IÑOMDQGHYLQVWPHGHO

±YHUNXUVIRQG



%DODQVHUDGYLQVW



UHWVUHVXOWDW

1RW(9(178$/)±53/,.7(/6(5
.RQFHUQHQ
2020-12-31 2019-12-31


1 727 094 153

$QVYDULJKHWWLOO35,3HQVLRQVJDUDQWL
%RUJHQVIÑUELQGHOVHU
*DUDQWLIÑUELQGHOVHUÑYULJW

6W\UHOVHQIÑUHVOÀUDWWYLQVWPHGOHQGLVSRQHUDVVÀ
$WWLQ\U¿NQLQJÑYHUIÑUV


1 727 094 153

72
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0RGHUERODJHW
2020-12-31 2019-12-31







3

3

3


3





1

1

79

81

40

40

6WRFNKROPGHQƳƳPDUVƳƱƳƲ

8UEDQ(QJOXQG
2UGIÑUDQGH

9LYHFD+DQVVRQ*LGOXQG
6W\UHOVHOHGDPRW

1LOV(ULF9DOOR
$UEHWVWDJDUUHSUHVHQWDQW

6DUD%DQHJDV
6W\UHOVHOHGDPRW

&KDUORWWH'DKOOÑI
6W\UHOVHOHGDPRW

/L]D/ÑIEHUJ
$UEHWVWDJDUUHSUHVHQWDQW

0LNDHO/XQGERUJ
6W\UHOVHOHGDPRW

0DULDQQH'LFDQGHU$OH[DQGHUVVRQ
6W\UHOVHOHGDPRW

3HU0DWVHV
6W\UHOVHOHGDPRW

$QQD2PVWHGW/LQGJUHQ
6W\UHOVHOHGDPRW

&DULQD2OVRQ
9HUNVW¿OODQGHGLUHNWÑU

9ÀUUHYLVLRQVEHU¿WWHOVHKDUDYJLYLWVGHQƳƳPDUVƳƱƳƲ
(UQVW <RXQJ$%

(ULN6DQGVWUÑP
$XNWRULVHUDGUHYLVRU

Praktikertjänst

Årsredovisning 2020 73

5HYLVLRQVEHU¿WWHOVH
7LOOERODJVVW¿PPDQL3UDNWLNHUWM¿QVW$%RUJQU

5DSSRUWRPÀUVUHGRYLVQLQJHQ
RFKNRQFHUQUHGRYLVQLQJHQ
Uttalanden
9LKDUXWIÑUWHQUHYLVLRQDYÀUVUHGRYLVQLQJHQRFK
NRQFHUQUHGRYLVQLQJHQIÑU3UDNWLNHUWM¿QVW$%IÑU
U¿NHQVNDSVÀUHW%RODJHWVÀUVUHGRYLVQLQJ
RFKNRQFHUQUHGRYLVQLQJLQJÀUSÀVLGRUQDsL
GHWWDGRNXPHQW
(QOLJWYÀUXSSIDWWQLQJKDUÀUVUHGRYLVQLQJHQRFK
NRQFHUQUHGRYLVQLQJHQXSSU¿WWDWVLHQOLJKHWPHG
ÀUVUHGRYLVQLQJVODJHQRFKJHUHQLDOODY¿VHQWOLJD
DYVHHQGHQU¿WWYLVDQGHELOGDYPRGHUERODJHWV
RFKNRQFHUQHQVƬQDQVLHOODVW¿OOQLQJSHUGHQ
GHFHPEHURFKDYGHVVDVƬQDQVLHOODUHVXOWDW
RFKNDVVDƮÑGHQIÑUÀUHWHQOLJWÀUVUHGRYLVQLQJV
ODJHQ)ÑUYDOWQLQJVEHU¿WWHOVHQ¿UIÑUHQOLJPHG
ÀUVUHGRYLVQLQJHQVRFKNRQFHUQUHGRYLVQLQJHQV
ÑYULJDGHODU
9LWLOOVW\UNHUG¿UIÑUDWWERODJVVW¿PPDQIDVWVW¿OOHU
UHVXOWDWU¿NQLQJHQRFKEDODQVU¿NQLQJHQIÑUPRGHU
ERODJHWRFKNRQFHUQHQ

Grund för uttalanden
9LKDUXWIÑUWUHYLVLRQHQHQOLJW,QWHUQDWLRQDO
6WDQGDUGVRQ$XGLWLQJ ,6$ RFKJRGUHYLVLRQV
VHGL6YHULJH9ÀUWDQVYDUHQOLJWGHVVDVWDQGDUGHU
EHVNULYVQ¿UPDUHLDYVQLWWHW5HYLVRUQVDQVYDU9L
¿UREHURHQGHLIÑUKÀOODQGHWLOOPRGHUERODJHWRFK
NRQFHUQHQHQOLJWJRGUHYLVRUVVHGL6YHULJHRFK
KDULÑYULJWIXOOJMRUWYÀUW\UNHVHWLVNDDQVYDUHQOLJW
GHVVDNUDY
9LDQVHUDWWGHUHYLVLRQVEHYLVYLKDULQK¿PWDW¿U
WLOOU¿FNOLJDRFK¿QGDPÀOVHQOLJDVRPJUXQGIÑU
YÀUDXWWDODQGHQ

$QQDQLQIRUPDWLRQ¿QÀUVUHGRYLVQLQJHQ
RFKNRQFHUQUHGRYLVQLQJHQ
'HWWDGRNXPHQWLQQHKÀOOHU¿YHQDQQDQLQIRUPDWLRQ
¿QÀUVUHGRYLVQLQJHQRFKNRQFHUQUHGRYLVQLQJHQ
RFKÀWHUƬQQVSÀVLGRUQDs'HW¿UVW\UHOVHQ
RFKYHUNVW¿OODQGHGLUHNWÑUHQVRPKDUDQVYDUHW
IÑUGHQQDDQGUDLQIRUPDWLRQ
9ÀUWXWWDODQGHDYVHHQGHÀUVUHGRYLVQLQJHQRFK
NRQFHUQUHGRYLVQLQJHQRPIDWWDULQWHGHQQD
LQIRUPDWLRQRFKYLJÑULQJHWXWWDODQGHPHG
EHVW\UNDQGHDYVHHQGHGHQQDDQGUD
LQIRUPDWLRQ
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,VDPEDQGPHGYÀUUHYLVLRQDYÀUVUHGRYLVQLQJHQ
RFKNRQFHUQUHGRYLVQLQJHQ¿UGHWYÀUWDQVYDUDWW
O¿VDGHQLQIRUPDWLRQVRPLGHQWLƬHUDVRYDQRFK
ÑYHUY¿JDRPLQIRUPDWLRQHQLY¿VHQWOLJXWVWU¿FNQLQJ
¿URIÑUHQOLJPHGÀUVUHGRYLVQLQJHQRFKNRQFHUQ
UHGRYLVQLQJHQ9LGGHQQDJHQRPJÀQJEHDNWDUYL
¿YHQGHQNXQVNDSYLLÑYULJWLQK¿PWDWXQGHU
UHYLVLRQHQVDPWEHGÑPHURPLQIRUPDWLRQHQL
ÑYULJWYHUNDULQQHKÀOODY¿VHQWOLJDIHODNWLJKHWHU
2PYLEDVHUDWSÀGHWDUEHWHVRPKDUXWIÑUWV
DYVHHQGHGHQQDLQIRUPDWLRQGUDUVOXWVDWVHQDWW
GHQDQGUDLQIRUPDWLRQHQLQQHKÀOOHUHQY¿VHQWOLJ
IHODNWLJKHW¿UYLVN\OGLJDDWWUDSSRUWHUDGHWWD
9LKDULQJHWDWWUDSSRUWHUDLGHWDYVHHQGHW

6W\UHOVHQVRFKYHUNVW¿OODQGH
GLUHNWÑUHQVDQVYDU
'HW¿UVW\UHOVHQRFKYHUNVW¿OODQGHGLUHNWÑUHQ
VRPKDUDQVYDUHWIÑUDWWÀUVUHGRYLVQLQJHQRFK
NRQFHUQUHGRYLVQLQJHQXSSU¿WWDVRFKDWWGHJHU
HQU¿WWYLVDQGHELOGHQOLJWÀUVUHGRYLVQLQJVODJHQ
6W\UHOVHQRFKYHUNVW¿OODQGHGLUHNWÑUHQDQVYDUDU
¿YHQIÑUGHQLQWHUQDNRQWUROOVRPGHEHGÑPHU¿U
QÑGY¿QGLJIÑUDWWXSSU¿WWDHQÀUVUHGRYLVQLQJRFK
NRQFHUQUHGRYLVQLQJVRPLQWHLQQHKÀOOHUQÀJUD
Y¿VHQWOLJDIHODNWLJKHWHUYDUHVLJGHVVDEHURU
SÀRHJHQWOLJKHWHUHOOHUSÀIHO
9LGXSSU¿WWDQGHWDYÀUVUHGRYLVQLQJHQRFK
NRQFHUQUHGRYLVQLQJHQDQVYDUDUVW\UHOVHQRFK
YHUNVW¿OODQGHGLUHNWÑUHQIÑUEHGÑPQLQJHQDY
ERODJHWVRFKNRQFHUQHQVIÑUPÀJDDWWIRUWV¿WWD
YHUNVDPKHWHQ'HXSSO\VHUQ¿UVÀ¿UWLOO¿PSOLJW
RPIÑUKÀOODQGHQVRPNDQSÀYHUNDIÑUPÀJDQDWW
IRUWV¿WWDYHUNVDPKHWHQRFKDWWDQY¿QGDDQWDJDQGHW
RPIRUWVDWWGULIW$QWDJDQGHWRPIRUWVDWWGULIW
WLOO¿PSDVGRFNLQWHRPVW\UHOVHQRFKYHUNVW¿OODQGH
GLUHNWÑUHQDYVHUDWWOLNYLGHUDERODJHWXSSKÑUD
PHGYHUNVDPKHWHQHOOHULQWHKDUQÀJRWUHDOLVWLVNW
DOWHUQDWLYWLOODWWJÑUDQÀJRWDYGHWWD

5HYLVRUQVDQVYDU
9ÀUDPÀO¿UDWWXSSQÀHQULPOLJJUDGDYV¿NHUKHW
RPDWWÀUVUHGRYLVQLQJHQRFKNRQFHUQUHGRYLVQLQJHQ
VRPKHOKHWLQWHLQQHKÀOOHUQÀJUDY¿VHQWOLJD
IHODNWLJKHWHUYDUHVLJGHVVDEHURUSÀRHJHQWOLJKHWHU
HOOHUSÀIHORFKDWWO¿PQDHQUHYLVLRQVEHU¿WWHOVH
VRPLQQHKÀOOHUYÀUDXWWDODQGHQ5LPOLJV¿NHUKHW¿U
HQKÑJJUDGDYV¿NHUKHWPHQ¿ULQJHQJDUDQWLIÑU
DWWHQUHYLVLRQVRPXWIÑUVHQOLJW,6$RFKJRG
UHYLVLRQVVHGL6YHULJHDOOWLGNRPPHUDWWXSSW¿FND

HQY¿VHQWOLJIHODNWLJKHWRPHQVÀGDQƬQQV
)HODNWLJKHWHUNDQXSSVWÀSÀJUXQGDYRHJHQWOLJKHWHU
HOOHUIHORFKDQVHVYDUDY¿VHQWOLJDRPGHHQVNLOWHOOHU
WLOOVDPPDQVULPOLJHQNDQIÑUY¿QWDVSÀYHUNDGH
HNRQRPLVNDEHVOXWVRPDQY¿QGDUHIDWWDUPHG
JUXQGLÀUVUHGRYLVQLQJHQRFKNRQFHUQUHGRYLVQLQJHQ
6RPGHODYHQUHYLVLRQHQOLJW,6$DQY¿QGHUYL
SURIHVVLRQHOOWRPGÑPHRFKKDUHQSURIHVVLRQHOOW
VNHSWLVNLQVW¿OOQLQJXQGHUKHODUHYLVLRQHQ
'HVVXWRP
• LGHQWLƬHUDURFKEHGÑPHUYLULVNHUQDIÑU
Y¿VHQWOLJDIHODNWLJKHWHULÀUVUHGRYLVQLQJHQRFK
NRQFHUQUHGRYLVQLQJHQYDUHVLJGHVVDEHURUSÀ
RHJHQWOLJKHWHUHOOHUSÀIHOXWIRUPDURFKXWIÑU
JUDQVNQLQJVÀWJ¿UGHUEODQGDQQDWXWLIUÀQGHVVD
ULVNHURFKLQK¿PWDUUHYLVLRQVEHYLVVRP¿U
WLOOU¿FNOLJDRFK¿QGDPÀOVHQOLJDIÑUDWWXWJÑUD
HQJUXQGIÑUYÀUDXWWDODQGHQ5LVNHQIÑUDWW
LQWHXSSW¿FNDHQY¿VHQWOLJIHODNWLJKHWWLOOIÑOMG
DYRHJHQWOLJKHWHU¿UKÑJUH¿QIÑUHQY¿VHQWOLJ
IHODNWLJKHWVRPEHURUSÀIHOHIWHUVRP
RHJHQWOLJKHWHUNDQLQQHIDWWDDJHUDQGHL
PDVNRSLIÑUIDOVNQLQJDYVLNWOLJDXWHO¿PQDQGHQ
IHODNWLJLQIRUPDWLRQHOOHUÀVLGRV¿WWDQGHDY
LQWHUQNRQWUROO
• VNDƪDUYLRVVHQIÑUVWÀHOVHDYGHQGHODYERODJHWV
LQWHUQDNRQWUROOVRPKDUEHW\GHOVHIÑUYÀU
UHYLVLRQIÑUDWWXWIRUPDJUDQVNQLQJVÀWJ¿UGHU
VRP¿UO¿PSOLJDPHGK¿QV\QWLOORPVW¿QGLJ
KHWHUQDPHQLQWHIÑUDWWXWWDODRVVRP
HƪHNWLYLWHWHQLGHQLQWHUQDNRQWUROOHQ
• XWY¿UGHUDUYLO¿PSOLJKHWHQLGHUHGRYLVQLQJVSULQFLSHUVRPDQY¿QGVRFKULPOLJKHWHQL
VW\UHOVHQVRFKYHUNVW¿OODQGHGLUHNWÑUHQV
XSSVNDWWQLQJDULUHGRYLVQLQJHQRFKWLOOKÑUDQGH
XSSO\VQLQJDU
• GUDUYLHQVOXWVDWVRPO¿PSOLJKHWHQLDWW
VW\UHOVHQRFKYHUNVW¿OODQGHGLUHNWÑUHQ
DQY¿QGHUDQWDJDQGHWRPIRUWVDWWGULIWYLG
XSSU¿WWDQGHWDYÀUVUHGRYLVQLQJHQRFKNRQFHUQUHGRYLVQLQJHQ9LGUDURFNVÀHQVOXWVDWVPHG
JUXQGLGHLQK¿PWDGHUHYLVLRQVEHYLVHQRPGHW
ƬQQVQÀJRQY¿VHQWOLJRV¿NHUKHWVIDNWRUVRP
DYVHUVÀGDQDK¿QGHOVHUHOOHUIÑUKÀOODQGHQVRP
NDQOHGDWLOOEHW\GDQGHWYLYHORPERODJHWVRFK
NRQFHUQHQVIÑUPÀJDDWWIRUWV¿WWDYHUNVDPKHWHQ
2PYLGUDUVOXWVDWVHQDWWGHWƬQQVHQY¿VHQWOLJ
RV¿NHUKHWVIDNWRUPÀVWHYLLUHYLVLRQVEHU¿WWHOVHQ
I¿VWDXSSP¿UNVDPKHWHQSÀXSSO\VQLQJDUQDL

5HYLVLRQVEHU¿WWHOVH

ÀUVUHGRYLVQLQJHQRFKNRQFHUQUHGRYLVQLQJHQ
RPGHQY¿VHQWOLJDRV¿NHUKHWVIDNWRUQHOOHU
RPVÀGDQDXSSO\VQLQJDU¿URWLOOU¿FNOLJD
PRGLƬHUDXWWDODQGHWRPÀUVUHGRYLVQLQJHQ
RFKNRQFHUQUHGRYLVQLQJHQ9ÀUDVOXWVDWVHU
EDVHUDVSÀGHUHYLVLRQVEHYLVVRPLQK¿PWDV
IUDPWLOOGDWXPHWIÑUUHYLVLRQVEHU¿WWHOVHQ
'RFNNDQIUDPWLGDK¿QGHOVHUHOOHUIÑUKÀOODQGHQ
JÑUDDWWHWWERODJRFKHQNRQFHUQLQWHO¿QJUH
NDQIRUWV¿WWDYHUNVDPKHWHQ
• XWY¿UGHUDUYLGHQÑYHUJULSDQGHSUHVHQWDWLRQHQ
VWUXNWXUHQRFKLQQHKÀOOHWLÀUVUHGRYLVQLQJHQRFK
NRQFHUQUHGRYLVQLQJHQG¿ULEODQGXSSO\VQLQJDUQD
RFKRPÀUVUHGRYLVQLQJHQRFKNRQFHUQ
UHGRYLVQLQJHQÀWHUJHUGHXQGHUOLJJDQGH
WUDQVDNWLRQHUQDRFKK¿QGHOVHUQDSÀHWWV¿WW
VRPJHUHQU¿WWYLVDQGHELOG
• LQK¿PWDUYLWLOOU¿FNOLJDRFK¿QGDPÀOVHQOLJD
UHYLVLRQVEHYLVDYVHHQGHGHQƬQDQVLHOOD
LQIRUPDWLRQHQIÑUHQKHWHUQDHOOHUDƪ¿UV
DNWLYLWHWHUQDLQRPNRQFHUQHQIÑUDWWJÑUD
HWWXWWDODQGHDYVHHQGHNRQFHUQUHGRYLVQLQJHQ
9LDQVYDUDUIÑUVW\UQLQJÑYHUYDNQLQJRFK
XWIÑUDQGHDYNRQFHUQUHYLVLRQHQ9L¿U
HQVDPWDQVYDULJDIÑUYÀUDXWWDODQGHQ
9LPÀVWHLQIRUPHUDVW\UHOVHQRPEODQGDQQDW
UHYLVLRQHQVSODQHUDGHRPIDWWQLQJRFK
LQULNWQLQJVDPWWLGSXQNWHQIÑUGHQ9LPÀVWH
RFNVÀLQIRUPHUDRPEHW\GHOVHIXOODLDNWWDJHOVHU
XQGHUUHYLVLRQHQG¿ULEODQGGHHYHQWXHOOD
EHW\GDQGHEULVWHULGHQLQWHUQDNRQWUROOHQVRP
YLLGHQWLƬHUDW

5DSSRUWRPDQGUDNUDYHQOLJW
ODJDURFKDQGUDIÑUIDWWQLQJDU
Uttalanden
8WÑYHUYÀUUHYLVLRQDYÀUVUHGRYLVQLQJHQRFK
NRQFHUQUHGRYLVQLQJHQKDUYL¿YHQXWIÑUWHQ
UHYLVLRQDYVW\UHOVHQVRFKYHUNVW¿OODQGH
GLUHNWÑUHQVIÑUYDOWQLQJIÑU3UDNWLNHUWM¿QVW$%
IÑUU¿NHQVNDSVÀUHWVDPWDYIÑUVODJHWWLOO
GLVSRVLWLRQHUEHWU¿ƪDQGHERODJHWVYLQVW
HOOHUIÑUOXVW
9LWLOOVW\UNHUDWWERODJVVW¿PPDQGLVSRQHUDU
YLQVWHQHQOLJWIÑUVODJHWLIÑUYDOWQLQJVEHU¿WWHOVHQ
RFKEHYLOMDUVW\UHOVHQVOHGDPÑWHURFKYHUNVW¿OODQGH
GLUHNWÑUHQDQVYDUVIULKHWIÑUU¿NHQVNDSVÀUHW

Grund för uttalanden
9LKDUXWIÑUWUHYLVLRQHQHQOLJWJRGUHYLVLRQVVHG
L6YHULJH9ÀUWDQVYDUHQOLJWGHQQDEHVNULYV
Q¿UPDUHLDYVQLWWHW5HYLVRUQVDQVYDU9L¿U
REHURHQGHLIÑUKÀOODQGHWLOOPRGHUERODJHWRFK
NRQFHUQHQHQOLJWJRGUHYLVRUVVHGL6YHULJHRFK
KDULÑYULJWIXOOJMRUWYÀUW\UNHVHWLVNDDQVYDUHQOLJW
GHVVDNUDY9LDQVHUDWWGHUHYLVLRQVEHYLVYLKDU
LQK¿PWDW¿UWLOOU¿FNOLJDRFK¿QGDPÀOVHQOLJDVRP
JUXQGIÑUYÀUDXWWDODQGHQ

6W\UHOVHQVRFKYHUNVW¿OODQGHGLUHNWÑUHQVDQVYDU
'HW¿UVW\UHOVHQVRPKDUDQVYDUHWIÑUIÑUVODJHW
WLOOGLVSRVLWLRQHUEHWU¿ƪDQGHERODJHWVYLQVWHOOHU
IÑUOXVW9LGIÑUVODJWLOOXWGHOQLQJLQQHIDWWDUGHWWD
EODQGDQQDWHQEHGÑPQLQJDYRPXWGHOQLQJHQ¿U
IÑUVYDUOLJPHGK¿QV\QWLOOGHNUDYVRPERODJHWVRFK
NRQFHUQHQVYHUNVDPKHWVDUWRPIDWWQLQJRFKULVNHU
VW¿OOHUSÀVWRUOHNHQDYPRGHUERODJHWVRFKNRQFHUQHQVHJQDNDSLWDONRQVROLGHULQJVEHKRYOLNYLGLWHW
RFKVW¿OOQLQJLÑYULJW
6W\UHOVHQDQVYDUDUIÑUERODJHWVRUJDQLVDWLRQRFK
IÑUYDOWQLQJHQDYERODJHWVDQJHO¿JHQKHWHU'HWWD
LQQHIDWWDUEODQGDQQDWDWWIRUWOÑSDQGHEHGÑPD
ERODJHWVRFKNRQFHUQHQVHNRQRPLVNDVLWXDWLRQRFK
DWWWLOOVHDWWERODJHWVRUJDQLVDWLRQ¿UXWIRUPDGVÀ
DWWERNIÑULQJHQPHGHOVIÑUYDOWQLQJHQRFKERODJHWV
HNRQRPLVNDDQJHO¿JHQKHWHULÑYULJWNRQWUROOHUDVSÀ
HWWEHWU\JJDQGHV¿WW'HQYHUNVW¿OODQGHGLUHNWÑUHQ
VNDVNÑWDGHQOÑSDQGHIÑUYDOWQLQJHQHQOLJWVW\UHOVHQV
ULNWOLQMHURFKDQYLVQLQJDURFKEODQGDQQDWYLGWDGH
ÀWJ¿UGHUVRP¿UQÑGY¿QGLJDIÑUDWWERODJHWV
ERNIÑULQJVNDIXOOJÑUDVLÑYHUHQVVW¿PPHOVHPHG
ODJRFKIÑUDWWPHGHOVIÑUYDOWQLQJHQVNDVNÑWDVSÀ
HWWEHWU\JJDQGHV¿WW

9ÀUWPÀOEHWU¿ƪDQGHUHYLVLRQHQDYIÑUVODJHWWLOO
GLVSRVLWLRQHUDYERODJHWVYLQVWHOOHUIÑUOXVWRFK
G¿UPHGYÀUWXWWDODQGHRPGHWWD¿UDWWPHGULPOLJ
JUDGDYV¿NHUKHWEHGÑPDRPIÑUVODJHW¿UIÑUHQOLJW
PHGDNWLHERODJVODJHQ
5LPOLJV¿NHUKHW¿UHQKÑJJUDGDYV¿NHUKHWPHQ
LQJHQJDUDQWLIÑUDWWHQUHYLVLRQVRPXWIÑUVHQOLJW
JRGUHYLVLRQVVHGL6YHULJHDOOWLGNRPPHUDWWXSSW¿FNDÀWJ¿UGHUHOOHUIÑUVXPPHOVHUVRPNDQIÑUDQOHGDHUV¿WWQLQJVVN\OGLJKHWPRWERODJHWHOOHUDWW
HWWIÑUVODJWLOOGLVSRVLWLRQHUDYERODJHWVYLQVWHOOHU
IÑUOXVWLQWH¿UIÑUHQOLJWPHGDNWLHERODJVODJHQ
6RPHQGHODYHQUHYLVLRQHQOLJWJRGUHYLVLRQVVHG
L6YHULJHDQY¿QGHUYLSURIHVVLRQHOOWRPGÑPHRFK
KDUHQSURIHVVLRQHOOWVNHSWLVNLQVW¿OOQLQJXQGHU
KHODUHYLVLRQHQ*UDQVNQLQJHQDYIÑUYDOWQLQJHQ
RFKIÑUVODJHWWLOOGLVSRVLWLRQHUDYERODJHWVYLQVW
HOOHUIÑUOXVWJUXQGDUVLJIU¿PVWSÀUHYLVLRQHQDY
U¿NHQVNDSHUQD9LONDWLOONRPPDQGHJUDQVNQLQJVÀWJ¿UGHUVRPXWIÑUVEDVHUDVSÀYÀUSURIHVVLRQHOOD
EHGÑPQLQJPHGXWJÀQJVSXQNWLULVNRFKY¿VHQWOLJKHW
'HWLQQHE¿UDWWYLIRNXVHUDUJUDQVNQLQJHQSÀ
VÀGDQDÀWJ¿UGHURPUÀGHQRFKIÑUKÀOODQGHQVRP
¿UY¿VHQWOLJDIÑUYHUNVDPKHWHQRFKG¿UDYVWHJ
RFKÑYHUWU¿GHOVHUVNXOOHKDV¿UVNLOGEHW\GHOVHIÑU
ERODJHWVVLWXDWLRQ9LJÀULJHQRPRFKSUÑYDU
IDWWDGHEHVOXWEHVOXWVXQGHUODJYLGWDJQD
ÀWJ¿UGHURFKDQGUDIÑUKÀOODQGHQVRP¿UUHOHYDQWD
IÑUYÀUWXWWDODQGHRPDQVYDUVIULKHW6RPXQGHUODJ
IÑUYÀUWXWWDODQGHRPVW\UHOVHQVIÑUVODJWLOO
GLVSRVLWLRQHUEHWU¿ƪDQGHERODJHWVYLQVWHOOHU
IÑUOXVWKDUYLJUDQVNDWVW\UHOVHQVPRWLYHUDGH
\WWUDQGHVDPWHWWXUYDODYXQGHUODJHQIÑUGHWWD
IÑUDWWNXQQDEHGÑPDRPIÑUVODJHW¿UIÑUHQOLJW
PHGDNWLHERODJVODJHQ

5HYLVRUQVDQVYDU
9ÀUWPÀOEHWU¿ƪDQGHUHYLVLRQHQDYIÑUYDOWQLQJHQ
RFKG¿UPHGYÀUWXWWDODQGHRPDQVYDUVIULKHW
¿UDWWLQK¿PWDUHYLVLRQVEHYLVIÑUDWWPHGHQ
ULPOLJJUDGDYV¿NHUKHWNXQQDEHGÑPDRPQÀJRQ
VW\UHOVHOHGDPRWHOOHUYHUNVW¿OODQGHGLUHNWÑUHQ
LQÀJRWY¿VHQWOLJWDYVHHQGH

6WRFNKROPGHQPDUV
(UQVW <RXQJ$%

• IÑUHWDJLWQÀJRQÀWJ¿UGHOOHUJMRUWVLJVN\OGLJWLOO
QÀJRQIÑUVXPPHOVHVRPNDQIÑUDQOHGDHUV¿WWQLQJVVN\OGLJKHWPRWERODJHWHOOHU
• SÀQÀJRWDQQDWV¿WWKDQGODWLVWULGPHG
DNWLHERODJVODJHQÀUVUHGRYLVQLQJVODJHQHOOHU
ERODJVRUGQLQJHQ

(ULN6DQGVWUÑP
$XNWRULVHUDGUHYLVRU
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1960

En utredning inom
Läkarförbundet visar på
fördelarna med en företagsform där privatläkare
tillsammans kan få kollegialt och administrativt
stöd samt en pensionsplan. Resultatet blir att
Läkartjänst AB startas.
Företaget omfattar
snart också läkarhus och
gruppläkarmottagningar.
läkarmottagningar.

1983
Det första kontoret
ligger på Villagatan på
Östermalm i Stockholm,
därefter en period på Erik
Dahlbergsallén 15. Påsken
Ʈ\WWDUNRQWRUHWWLOO
Adolf Fredrikskyrkogata
9 vid Hötorget i centrala
Stockholm.

Vårdsverige förändras
när CityAkuten öppnar
i centrala Stockholm.
Praktikertjänst utmanar
GHQRƪHQWOLJDYÀUGHQ
genom att erbjuda patienter specialistvård utan
tidsbeställning och väntetider. Genom åren öppnar
ƮHUDIUDPJÀQJVULNDRFK
innovativa mottagningar
inom CityAkuten.

1977

1985

1976

1966

Tandläkartjänst AB bildas
enligt samma upplägg
som Läkartjänst. Några
år senare bildas Sjukgymnasttjänst och
tandteknikernas bolag
Delabgruppen.

1971

Läkarhuset Ellenbogen
i Malmö invigs och blir
Sveriges dittills största
läkarhus. Läkarmottagningarna i huset drivs av
Läkartjänst.
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1987
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2019

Läkartjänst, Tandläkartjänst, Sjukgymnasttjänst
och Delabgruppen slås
samman och blir
Praktikertjänst AB.

1980

I början av 1980-talet
köper Praktikertjänst
röntgenavdelningen vid
Läkarhuset Vällingby.
Med tiden köps och vidareXWYHFNODVƮHUUÑQWJHQDYdelningar som så småningom bildas dotterbolaget
Praktikertjänst Röntgen.
2018 står det klart att
Unilabs förvärvar bolaget.

Året är
början för
ƮHUDDY
Praktikertjänsts
dotterbolag, bland annat
Ryggkirurgiska kliniken i
Strängnäs. Även Frösunda,
som förvärvas tio år senare,
slår upp sina dörrar. En del
i det är blivande Rehab
Station. Idén att patienter
vårdas och rehabiliteras av
förebilder med liknande erfarenheter är 1987 helt unik.

Med stöd från Praktikertjänst bildas Alfastiftelsen
som 1985 startar Sveriges
första behandlingshem
enligt Minnesota-modellen,
behandlingsmodellen som
används inom AA – Anonyma
Alkoholister. Alfastiftelsen
och Alfarehab
blir kvar inom
Praktikertjänst fram
till 2006.

9ÀUKLVWRULD
9ÀUKLVWRULD

2013

2001

Startar Praktikertjänst BB
Stockholm. Samarbetet
med Danderyds sjukhus
banar väg för ett nytt
tänkande inom förlossningsvården. Vid sidan
om BB Stockholm driver
Praktikertjänst även
fyra andra barnmorskemottagningar.

2003

Styrelsen beslutar att
renodla koncernen till att
omfatta endast tandvård
och hälso- och sjukvård.
Verksamheter inom skola,
äldreomsorg och assistansverksamhet avyttras.

1997

Under 1990-talets
nedskärningar lägger
Danderyds sjukhus ned sin
ultragynenhet. Medarbetare
som arbetar på enheten ser
möjligheterna i tekniken
RFKIÑUVWÀUDWWGHWƬQQV
behov av mottagningen i
framtiden. I samarbete med
Praktikertjänst utvecklas
och drivs verksamheten som
en del av moderbolaget.
Resultatet blir företaget
UltraGyn. Idag är det ett av
Stockholms ledande företag
inom specialiserad vård för
kvinnor och ett helägt dotterbolag till Praktikertjänst.

2009

Ett riskkapitalbolag lägger
bud för att köpa Praktikertjänst. Ägarna värnar om
den kooperativa modellen – som borgar för nöjda
patienter, friska medarbetare och ansvarfull
användning av svenska
skattepengar – och avvisar
budet.

2014

Under två år driver Praktikertjänst dotterbolaget
BB Sophia, en populär förlossningsklinik i Stockholm
med mycket goda resultat i
patientundersökningar. På
grund av kraftiga förluster
i dotterbolaget gick det
inte att upprätthålla verksamheten som sedermera
lades ned i maj 2016.

Psykiatrin i Stockholm har
för första gången upphandlats och Praktikertjänst Psykiatri AB driver
sedan dess verksamhet
i nordvästra Stockholm.
2016 vinner Praktikertjänst Psykiatri AB ytterligare en upphandling
som innebär att de även
tar över öppen- och
slutenvård i nordöstra
Stockholm. När avtalen
börjar gälla i mars 2018 är
Praktikertjänst Psykiatri
Nordens största privata
psykiatriverksamhet.

2020

Sveriges äldsta
vårdbolag fyller 60
år. Parallellt sveper coronaviruset in över världen och lämnar i
stort sett ingen oberörd. Såväl
hälso- och sjukvården som tandYÀUGHQEOLUKÀUWDQVDWWRFKƮHUD
Praktikertjänstmottagningar
tvingas permittera och stänga
ner delar av verksamheten. Ett
år kantat av svåra prövningar
räddas upp av en gemensam
kraftsamling hos både den
centrala organisationen och
kollektivet bestående av cirka
80 vårdcentraler, 100 specialistverksamheter, 35 rehabverksamheter, 20 tandtekniska labb
och 800 tandläkarverksamheter
runt om i landet.

2018

Praktikertjänst startar
PTJ Dental – en möjlig karriärväg för tandläkare som
vill arbeta privat men inte
bli delägare. Guldhjärtat
delas ut för första gången
under PTJ-dagarna.

2019

2021

Med lanseringen av appen
Mitt PTJ – som snabbt
klättrade upp i topplistorna
över mest nedladdade
vårdappar – i slutet av 2020
och fortsatta satsningar
på digifysiskvård, står
Praktikertjänst väl
rustade för framtiden.

Alla dotterbolag som bedriver specialistvård samlas i en egen koncern som
heter Proliva. Proliva säljs i
december för att Praktikertjänst ska fokusera på de
ägarledda verksamheterna
inom tandvård, primärvård,
specialistvård och rehab.
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Praktikertjänst AB, 103 55 Stockholm
Besöksadress: Adolf Fredriks Kyrkogata 9
Telefon: 010-128 00 00
www.praktikertjanst.se
Följ oss på Facebook, Twitter och LinkedIn

