Din framtid

finns hos oss!
Vill du ha ett roligare jobb med mer tid för vård?

@jobbaptj

Bli en del av Praktikertjänst

Resan till att bli Sveriges
mest attraktiva vårdföretag
Praktikertjänst finns av ett enda skäl: att skapa förutsättningar för
oss som arbetar i vården att göra ett så bra jobb som möjligt för våra patienter.
Vi är i dag Sveriges största vårdföretag med drygt 7 200 medarbetare i 220 av landets
290 kommuner. Men vi skiljer oss från andra vårdföretag.
Praktikertjänst har en unik ägarmodell där vi som utför vården också äger företaget.
Strukturen borgar för hög kvalitet och service, vilket årligen bekräftas i mätningar från
exempelvis SKL och Svenskt kvalitetsindex. Vi är stolta över att ha Sveriges nöjdaste
patienter. Som verksamhetsansvarig i Praktikertjänst har du frihet att leda och påverka
din verksamhet. Du beslutar om och ansvarar för den dagliga driften av mottagningen.
Utöver rollen som verksamhetsansvarig är du också delägare och har en trygg
anställning från första dagen.
Vi tror på frihet under ansvar och du driver verksamheten utifrån dina egna idéer och
ansvarar även för kvalitet, ekonomisk utveckling och medarbetarfrågor – utan att ta
privata ekonomiska risker.
År efter år ser vi att vårt dagliga arbete kring kvalitet, kontinuitet och kompetens gör
att våra patienter är nöjdast i Sverige. Vi är övertygade om att vår unika modell ligger
bakom det goda resultatet. Men även framgångsrika koncept måste utvecklas. Sedan
2018 har vi därför startat upp verksamhetsgrenen Praktikertjänst Dental. Här kan du
gå in som anställd tandläkare och bli verksamhetschef för en mottagning utan att bli
delägare. Vi skapar förutsättningar för att bli det självklara valet för alla som vill arbeta
inom privat vård.
Vill du vara en del av vår resa och hjälpa oss att fortsätta utveckla vården i Sverige?

Urban Englund
Styrelseordförande, tandläkare
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Därför ska du välja Praktikertjänst

Därför ska du välja att bli
delägare i Praktikertjänst
INGEN EGEN FINANSIERING
Vår modell innebär att om du ska köpa eller ta över en mottagning behöver du inte
själv stå för finansieringen. Praktikertjänst går in som ägare.
DU ÄR NÄRA BESLUTEN
Du är den som planerar, leder och utvecklar verksamheten.
MINDRE ADMINISTRATION
Kontoret sköter mycket av administrationen, så att du kan ägna dig åt patienterna.
Du får en egen affärscoach som hjälper till med verksamhetsutveckling och ekonomisk
rådgivning. Du får även tillgång till andra funktioner som erbjuder stöd i exempelvis
kvalitets-, marknads- och personalfrågor.
CENTRALA INKÖP SPARAR PENGAR
Eftersom vi är en stor kund får vi bra priser från leverantörer. Detta innebär att du kan
reducera kostnaderna på bl.a. förbrukningsmaterial.
PENSION OCH FÖRSÄKRINGAR
Tryggt och enkelt. För dig som delägare har Praktikertjänst skapat en av
marknadens bästa pensionslösningar. Praktikertjänst tecknar både praktik- och
sjukavbrottsförsäkring – för din trygghet.
LÄTT ATT GÖRA RÄTT
Praktikertjänst är vårdgivare och har ett fyrtiotal myndigheters krav att följa.
Vi har också bra kvalitetsledningssystem och våra tandläkare använder det moderna
journalsystemet Frenda.
ETT GEMENSAMT VARUMÄRKE
Vid uppstart får du central hjälp att ta fram webbsida, namn på mottagning samt
varumärkesskyddad logotyp.
EN STABIL VÄRDEGRUND
Samtliga medarbetare inom Praktikertjänst – oavsett roll – behöver känna till och stå
bakom våra gemensamma värderingar: Professionalism, Omtanke och Nytanke.
Och inte minst, agera enligt dem i vardagen.
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Därför ska du välja Praktikertjänst

Frihet och
ansvar. Och
nästan all hjälp
du behöver.

Driva en verksamhet eller
jobba som anställd – valet är ditt!
Din framtid finns hos oss!

Sveriges mest attraktiva vårdbolag

Sveriges mest
attraktiva vårdföretag

Praktikertjänst är den största koncernen inom privat tandvård och
hälso- och sjukvård i Sverige. Vår unika affärsmodell innebär att
företagets 1 300 delägare själva arbetar i verksamheterna som
läkare, tandläkare, tandtekniker, tandhygienister, sjukgymnaster/
fysioterapeuter, psykoanalytiker/terapeuter, psykologer, kiropraktorer,
sjuksköterskor, barnmorskor, logopeder och dietister i koncernen.

VÅR AFFÄRSIDÉ
Praktikertjänst drivs av en tydlig affärsidé: Att skapa förutsättningar för att
vi som arbetar inom vården ska kunna göra ett så bra jobb som möjligt, och
skapa högsta värde för patienten. Det är vi som utför vården som gemensamt
äger Praktikertjänst.
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Våra värderingar
PROFESSIONALISM
Vi tror på frihet och eget ansvar.
Praktikertjänst är byggt på individens
engagemang och styrkan i helheten.

OMTANKE
Vi har tid för patienten. Vår omtanke
visas i engagemang, bemötande och
kvalitet. Som kollegor gör vi varandra
bättre.

NYTANKE
I mer än 60 år har vi utvecklat Vårdsverige och sättet vi bedriver vård.
Att göra något bra ännu bättre skapar
mervärde för patienter, medarbetare
och samhället i stort.
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Bli en del av Praktikertjänst

Bli delägare i Praktikertjänst
Hos oss blir du ansvarig för en verksamhet, men också delägare och
anställd i bolaget. Det ger dig stor frihet att själv fatta beslut om verksamheten, samtidigt som du har den trygghet det innebär att vara
anställd i Sveriges största vårdkoncern.
Som ansvarig för en verksamhet inom Praktikertjänst har du ansvar
och skyldighet att hålla dig uppdaterad om styrdokument, riktlinjer,
kvalitetsledningssystem och policys med mera som regleras i vårt
gemensamma avtal. Du ska också säkerställa att du lever upp till dem.

84 %

av de som besöker
Praktikertjänsts vårdcentraler är nöjda med
vården.
(NPE 2019)
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Bli en del av Praktikertjänst

83 %

av de som besöker
Praktikertjänsts tandläkare
är nöjda med vården – det är
bäst i branschen!
(SKI)

DU SOM ARBETAR HOS OSS
•
•
•
•

vill utveckla dig själv, dina medarbetare och mottagning
har god klinisk kompetens
har patientens bästa i fokus
har passion för det du gör

Praktikertjänst
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Bli en del av Praktikertjänst

Teamet runt dig
Tack vare den centraliserade
administrationen och den
finansiella stabiliteten kan
du i din roll som verksamhetsansvarig fokusera på
vården, mottagningen
och medarbetarna.
Till din hjälp finns ett
nätverk av specialister inom
olika områden. Exempelvis
säkerhet, juridik, HR,
fastighet, administration,
finans, IT- och telefoni,
kvalitet, kommunikation,
inköp, pension, marknad,
miljö, affärscoacher och
vårdpersonal.

Vill du ha mer tid
för vård?
År efter år ser vi att vårt dagliga arbete
kring kvalitet, kontinuitet och kompetens
gör att våra patienter är nöjdast i Sverige.
Vi är övertygade om att vår unika modell
ligger bakom det goda resultatet.
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Dina tre roller
Vårt koncept är unikt då du som är delägare hos oss också är verksamhetsansvarig på någon av våra mottagningar. Samtidigt har du tryggheten
i att vara anställd. Som verksamhetsansvarig och anställd på våra enheter
innebär det även att du omfattas av ekonomisk trygghet då Praktikertjänst
står för finansiell stabilitet.

VERKSAMHETSANSVARIG

I din roll som verksamhetsansvarig är ditt fokus
dina medarbetare och den dagliga driften av
verksamheten.

ANSTÄLLD

Som verksamhetsansvarig delägare är du anställd
i företaget, vilket ger dig både trygghet och
utrymme för utveckling och egna initiativ.

DELÄGARE

Bara den som utövar vård med yrkeslegitimation
kan bli delägare i Praktikertjänst. Det innebär att
företagets delägare består av 1 600 tandläkare,
tandtekniker, tandhygienister, läkare,
sjukgymnaster/fysioterapeuter, naprapater,
psykoanalytiker/terapeuter, psykologer,
sjuksköterskor, barnmorskor, logopeder,
arbetsterapeuter, socionomer, kiropraktorer
och dietister.
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Dina tre roller

ANSTÄLLD
Privatekonomiskt tar du ingen risk när du blir verksamhetsansvarig utan du är
även anställd i Praktikertjänst och får således lön och pension från dag ett.
Pension och försäkring ingår i marknadens mest kompletta pensions- och
försäkringspaket. Din löneutveckling är prestationsbaserad och styrs av
verksamhetens ekonomiska utveckling.
Du är anställd på 40 timmar per vecka. Du ansvarar själv för att lägga ut din
semester och semesterlönen ingår i den utbetalda lönen.

VERKSAMHETSANSVARIG
Som verksamhetsansvarig för en av våra enheter är det du som ansvarar för den
dagliga driften på mottagningen. Du har därmed möjlighet att påverka och leda
utvecklingen av både små och stora frågor på mottagningen. Till din hjälp har du
tillgång till en affärscoach med uppdraget att stötta dig så att du kan driva
verksamheten på bästa sätt. Du har också tillgång till specialister inom bland
annat ekonomi, juridik och personalfrågor för att uppfylla ditt uppdrag inom
dessa områden.

DELÄGARE
Som verksamhetsansvarig är du också delägare och köper aktier i Praktikertjänst.
Genom att ta en aktiv delägarroll och delta på årsstämmor och delägarmöten kan
du påverka bolagets utveckling. Du kommer närmare till beslut och kan därmed
själv påverka din arbetssituation.
Som delägare har du också möjlighet till aktieutdelning i bolaget.
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Dina tre roller

Alla nya verksamheter inom tandvård genomför en
del av verksamhetsutvecklingsprogrammet Addera.
Möjlighet till fördjupning finns.
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Våra verksamheters tre hörnpelare

Våra verksamheters
tre hörnpelare
I din roll på Praktikertjänst har du och mottagningen det stora
bolagets trygghet i ryggen både när du ska starta en verksamhet
och när du är igång.
Som verksamhetsansvarig har du ansvar för verksamhetens ekonomi,
kvalitetsarbete och medarbetare.

EKONOMI

14

Praktikertjänst

Din framtid finns hos oss

KVALITET

VERKSAMHETSANSVARIG

Våra verksamheters tre hörnpelare

EKONOMI
Innan du startar gör du en kalkyl för verksamheten tillsammans med en regional
rekryterare. Här tittar vi på kostnader och intäkter för verksamheten och ser till att
det blir en hållbar kalkyl för den kommande verksamheten. Du är sedan ansvarig för
en egen resultatenhet inom Praktikertjänst. Du gör en budget och ansvarar för det
ekonomiska resultatet för verksamheten.

KVALITET
I rollen som ansvarig för en av våra mottagningar får du rådgivning kring ekonomi,
drift och personalfrågor samt tillgång till Praktikertjänsts IT- och kvalitetssystem.
Inom tandvård har vi utvecklat journalsystemet Frenda – ett modernt, tryggt och
användarvänligt system som ger minskad administration.
Vi vill att du ska kunna fokusera på patienten och den dagliga verksamheten. Det ska
vara lätt att göra rätt. Kontoret bevakar förändrad lagstiftning och relevanta
myndigheters beslut. Via interna informationskanaler får du löpande klinisk och
ekonomisk information för att vara uppdaterad kring lagar och myndighetskrav.
Praktikertjänst är vårdgivare, vilket innebär att kontakt med exempelvis HSAN och
IVO hanteras av Praktikertjänst och inte av dig personligen.

VERKSAMHETSANSVARIG
En av våra ambitioner är att ha branschens nöjdaste medarbetare.
Som verksamhetsansvarig har du därför ansvar för att:
•
•
•
•

leda och fördela arbetet, utöva arbetsledning enligt lagar, avtal och rättspraxis
rekrytera vid behov och årligen hålla mål- och utvecklingsdialog samt lönesamtal
se till att de anställda har tillräckliga kunskaper och förutsättningar för sitt arbete
arbetsplatsen har en god arbetsmiljö och att de anställda får tillräckliga
instruktioner om arbetsrisker och sättet att undgå dessa

Praktikertjänst
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Kompetensutveckla dig!

Kompetensutveckla dig!
Vi är måna om att du ska få en bra start hos oss. I kompetensportalen
PTJ Akademi har vi samlat hela vårt breda kursutbud, med kurser inom
såväl ohälsa, lönesamtal och marknadsföring som odontologi, geriatrik
och psykologi.
För att nå vår vision om att bli Sveriges mest attraktiva vårdbolag är medarbetarnas
kompetens och kunskap avgörande. Därför ges du möjligheter att ligga i framkant
med den senaste forskningen och de senaste metoderna. Samtidigt vill vi också ge våra
chefer bra verktyg för att skapa en positiv arbetsplats med engagerade medarbetare.
Under den första tiden erbjuds du såväl utbildningar som utvecklar dig som ledare som
utbildningar som involverar hela ditt team.
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Våra utbildningar är uppdelade i tre delar där den första är grundläggande, den andra kompletterande kompetensutveckling och den
tredje fördjupande inom ledarskap.
1. LÄGG GRUNDEN
Få grunderna i hur du ska leda ditt
team och din verksamhet.
INTENSIVKURS
LEDARSKAP

2. KOMPLETTERA
Bygg på med kompetens kring
specifika områden.
UTVECKLING AV
LEDNINGSGRUPP
OCH ARBETSGRUPP

ATT LEDA
VERKSAMHET

Halvdagskurser
MÅL- OCH
UTVECKLINGSDIALOG
ATT SÄTTA LÖN OCH GENOMFÖRA
ETT LÖNESAMTAL
ARBETSRÄTT I PRAKTIKEN
“ATT HANTERA MISSKÖTSEL”
SÅ HANTERAR DU
DET SVÅRA SAMTALET
FÖREBYGG OCH HANTERA
KONFLIKTER PÅ ARBETSPLATSEN
REHABILITERING PÅ
ARBETSPLATSEN

3. FÖRDJUPA
Lär dig mer om dig själv och hur du
kan leda för att få mest effekt av ditt
ledarskap.

REKRYTERING
”RÄTT PERSON PÅ RÄTT PLATS”

MODERNT
LEDARSKAP

3+3+1 dagar
Praktikertjänst
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Så rekryterar Praktikertjänst

Så rekryterar Praktikertjänst
1. Möte med rekryterare Genomgång av Praktikertjänsts
koncept samt beskrivning av rekryteringsprocessens olika
delar och gång.

2. Intervjuer Förutom fortlöpande
möten med rekryteraren, så kommer du
genomgå en bakgrundskontroll och
ytterligare fördjupande intervjuer för att
vi ska få reda på dina styrkor och potentiella
utvecklingsområden.

3. Affärsbedömning I detta steg bedömer vi
tillsammans din potentiella verksamhet och gör
en kostnadskalkyl för den tänkta verksamheten.
Dessa bedöms sedan internt på Praktikertjänst av
olika enheter.

4. Avtalsprocess
Slutligen tecknar vi avtal om
anställning och inventarier
som reglerar respektive
parts rättigheter och
skyldigheter.

Start och introduktion
Välkommen till Praktikertjänst
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Du är en del av något större
Våra patienter ger högsta betyg på den vård vi levererar, ett resultat av
våra engagerade medarbetare. Praktikertjänsts mottagningar har inte
bara en samhörighet i tanke- och arbetssätt utan vi delar också ett
gemensamt visuellt varumärke.
Mottagningen du ansvarar för får från första dagen en tillhörighet i Praktikertjänsts
varumärke och därmed igenkänning från Ystad i söder till Karesuando i norr.
Detta underlättar för nöjda patienter inom tandvård att också söka sig till oss för hjälp
inom ett annat vårdområde.

Praktikertjänsts varumärken har samma utgångspunkt i färg, typsnitt och utformning.
Detta innebär också att Praktikertjänst använder samma visuella uttryck i vår
annonsering, i tidningar såväl som digitalt.
I våra mottagningars logotyper så finns Praktikertjänst alltid närvarande och signalerar
ett gemensamt varumärke – vilket bidrar till ökad takt av varumärkeskännedom.
Praktikertjänst och mottagningens namn stärker varandra.

Praktikertjänst
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En karriärväg inom Praktikertjänst

Praktikertjänst Dental – en
karriärväg inom Praktikertjänst
Med Praktikertjänst Dental har du möjligheten att bli del av Sveriges
största privata vårdgivare och arbeta på någon av våra välutvecklade och
fräscha mottagningar.
Oavsett om du är tandläkare, tandhygienist eller tandsköterska får du tillgång till ett stort
nätverk av kollegor, centralt stöd och support samt goda möjligheter till personlig utveckling.
Du kan själv påverka om du vill inrikta dig på att utvecklas odontologiskt eller fokusera på
ledarskap. Möjligheterna är många.
Genom att arbeta hos oss skapar du även en bredare grund för vad som krävs att driva en
verksamhet, om du i framtiden tar det steget.

“Praktikertjänst
Dental erbjuder en
möjlighet att få in en
fot i Praktikertjänst”
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En karriärväg inom Praktikertjänst

Vad kan vi erbjuda dig
•

Välutvecklade mottagningar och hög digital nivå.

•

En handledare som finns med dig som bollplank och hjälper dig
men din odontologiska utveckling.

•

Möjlighet till personlig utveckling där du har tillgång till en stor mängd
utbildningar inom Praktikertjänsts utbildningsprogram.

•

Tillgång till ett stort nätverk av kollegor och specialistkompetenser
inom Praktikertjänst.

•

En god arbetsmiljö med hög trivsel och kamratskap

Vi arbetar ständigt med
att ligga i framkant i den
tekniska utvecklingen. På våra
mottagningar får du tillgång
till marknadens bästa digitala
plattform inom tandvård Frenda. Med Frendas journaloch röntgen får du tillgång till
alla funktioner du behöver i en
och samma lösning.

Låter det som
något för dig?
Kontakta oss redan idag genom att
mejla till ptjdental@ptj.se

Praktikertjänst
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Intervju

Tandläkarparet som bytte
storstaden mot Insjön
Malmö var i längden inget för tandläkarparet Maria och Peter Eldh, som
ville låta sina barn växa upp nära naturen. I stället startade de en egen
tandvårdsklinik i Dalarna och togs emot med öppna armar:
– Visst kan man få bra kontakt med patienterna i en storstad, men här blir
det ändå något helt annat, berättar paret.
– När vi bildade familj bodde vi i centrala Malmö. Ändå nyttjade vi inte staden, utan stack alltid
iväg på helgerna, friluftsmänniskor som vi är, säger Peter Eldh och Maria Eldh håller med.
Båda var färdigutbildade tandläkare och beredda att hitta på något nytt. Kollegor
uppmuntrade dem att flytta utanför staden – där finns nämligen jobben. Ändå var Maria och
Peter lite tveksamma till vad det skulle innebära att öppna egen klinik.
– Plötsligt blev det skarpt läge, säger Peter. Praktikertjänst, som vi hade haft kontakt med
sedan utbildningen, hade hittat en tandvårdsklinik som stod tom. Det var i södra
Siljansbygden, Marias gamla hembygd. Så hon satte sig på tåget, åkte hit och tittade – och vi
sa ja på studs.
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Intervju

“Det är ingen som
Flyttlasset gick och Maria och Peter tog itu med
säger åt oss hur det
att färdigställa lokalen i Insjön: sprillans ny
utrustning och nya ytskikt. Vid rekryteringen av
ska vara, utan vi kan
patienter blev gensvaret överväldigande.
forma vår egen vardag
Redan det första dygnet fick Eldhs Tandvård 200
intresseanmälningar på det onlineformulär som och verksamhet”
STORT BEHOV AV TANDLÄKARE
I LANDET

Praktikertjänst hjälpt dem att göra, och innan de
ens öppnat var de uppe i 600 patienter.
– När vi ringde och berättade att vi var från
Eldhs tandvård sade folk ”Äntligen, vad roligt
att ni öppnar”. Behovet av tandläkare är väldigt
stort här. I villakvarteret där vi finns är
grannarna otroligt nyfikna och hjälpsamma och
har erbjudit oss att låna prylar. Nu är utmaningen snarare att kunna ta emot alla och
prioritera de patienter som är i störst behov,
säger Maria.

UTVECKLAR VERKSAMHETEN
SOM DE VILL
Paret uppskattar att vara sin egna chefer.
– Det som är så himla spännande är att vi kan
utveckla verksamheten som vi vill. Det är ingen
som säger åt oss hur det ska vara, utan vi kan
forma vår egen vardag och verksamhet. Men
visst är det väldigt mycket jobb, och många
utmaningar som vi aldrig har ställts inför förut,
säger Maria.

TRYGGT ATT HA PRAKTIKERTJÄNST
I RYGGEN
Att få ihop livspusslet som småbarnsfamilj och
samtidigt ha företag brukar definitivt inte vara
det lättaste. Ändå är Maria och Peter inte
stressade.
– Vi ser oss visserligen som ”trygghetspersoner”, men utmaningarna blir inte alls lika
stora med någon i ryggen. Praktikertjänst kan
hjälpa till med allt från investeringar och
fastigheter till löne- och pensionsfrågor.
Tack vare ett stort företag bakom oss har vi
kunnat lägga våra privata pengar på ett eget
hus. Det känns helt fantastiskt att ha en sådan
organisation i ryggen, säger Peter.
Nu planerar de att utveckla ett helt digitalt
tandvårdsflöde och drömmer om att göra ett
eget litet labb på kliniken.
– Nu går vi in för att bygga vårt team här, där alla
ska gå till jobbet och ha riktigt kul; det ser jag
fram emot, säger Maria.

Praktikertjänst
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Intervju

“De största fördelarna
är att man som ägare
är på plats och jobbar
med arbetslaget.”

Från AT-läkare till
verksamhetschef på 14 år
För 14 år sedan började Anders Ekström sin AT-tjänst på Neptunuskliniken i Varberg. Nu är han partner och verksamhetschef på samma
klinik.
– Det har varit en spännande resa och jag är mycket tacksam för att jag har haft möjlighet att
utvecklas och göra karriär på en och samma klinik, säger Anders Ekström, specialistläkare och
verksamhetschef på Neptunuskliniken.
2008 började Anders Ekström sin AT-tjänst på vårdcentralen Neptunuskliniken i Varberg, som
drivs inom vårdkooperativet. Efter avslutad AT-tjänst hade Anders siktet inriktat på en
specialisering inom kirurgi och startade sin ST-tjänst på kirurgen i Halland.
– Jag insåg efter ett tag att jag längtade tillbaka till Neptunuskliniken och 2010 kom jag
tillbaka för att göra min specialistutbildning inom allmänmedicin, säger Anders Ekström.

MÅNGA VÄLJER ATT STANNA KVAR
Anders Ekström blev färdig specialist inom allmänmedicin 2014 och valde då att stanna kvar
på Neptunuskliniken. 2015 blev han delägare och för ett år sedan tog han över som
verksamhetschef.
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Intervju

– De största fördelarna är att man som ägare är
på plats och jobbar med arbetslaget. Att det
inte finns en ägare som sitter på en annan plats
och ändrar saker. Alla som arbetar här har
möjlighet att prata direkt med ägarna, säger
Ekström och fortsätter:

– Neptunuskliniken har varit väldigt
framgångsrika när det gäller att behålla den
talang man utbildar. Idag är vi 12 läkare som
jobbar på kliniken varav sju är specialister. Bara
två har rekryterats in som specialister, de övriga
läkarna har börjat här redan som studenter eller
har gjort sin AT-tjänst eller ST-tjänst här, säger
Ekström och fortsätter:
– Att vi lyckas utbilda och behålla specialisterna
är ett bra betyg till kliniken och säger en hel del
om hur det är att jobba här.

– Praktikertjänst styr inte klinikerna från
huvudkontoret utan varje klinik bestämmer över
sin verksamhet samtidigt som man får stöd och
hjälp med arbetsrättsliga frågor, löner och allt
det praktiska, säger Anders Ekström.
Utöver de tre delägarna har man på
Neptunuskliniken anställt en avdelningschef
som tar hand om många personalfrågor.
– Tack vare det kan jag som verksamhetschef
fortfarande vara aktiv som praktiserande läkare.
Idag tar jag emot patienter fyra dagar i veckan.
Det hade varit helt omöjligt utan mina kollegor,
säger Anders Ekström.

“Det kanske
viktigaste är
– Jag tror det är en kombination av många
gemenskapen och
faktorer. Det kanske viktigaste är gemenskapen
och teamkänslan. Vi hjälps åt och har högt i tak.
teamkänslan.”
VAD ÄR ER HEMLIGHET? VARFÖR
ÄR NEPTUNUSKLINIKEN EN SÅ
FRAMGÅNGSRIK ARBETSGIVARE?

Sen tränar vi tillsammans ett par gånger i
veckan, vi gör gemensamma resor och är väldigt
välkomnande. Det är lätt att bli en i teamet.
Den stora utmaningen nu när vi växer är att
lyckas behålla den känslan även när man blir fler
och fler anställda, säger Anders Ekström.

MÅNGA FÖRDELAR MED
PRAKTIKERTJÄNST
Neptunuskliniken är en del av Praktikertjänst,
vilket bland annat innebär att Anders Ekström
och två andra specialistläkare är delägare till
kliniken. Att man är en del av Praktikertjänst ser
Anders Ekström som något väldigt positivt.

Neptunuskliniken grundades av tre praktiker
redan 2000 och har sedan dess vuxit. Idag har
man 32 anställda.

SYFTET ÄR ATT VARA EN
VÅRDCENTRAL MED FOKUS PÅ
ALLMÄNMEDICIN.
– Min företrädare Sverker Nilsson var väldigt
aktiv inom idrottsvärlden och var bland annat
läkare åt friidrottsförbundet. Men vårt fokus
ligger på allmänmedicin och att vara en
vårdcentral som erbjuder lättillgänglig
hälso- och sjukvård till allmänheten.
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Vår historia

Sveriges äldsta vårdbolag
Praktikertjänst har bedrivit tandvård och hälso- och sjukvård i över 60 år.
Allting började när några specialistläkare gick ihop med den gemensamma idén
att kunna erbjuda patienter möjlighet att själva välja vård med hög kvalitet.

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.

1983
Det första kontoret
ligger på Villagatan på
Östermalm i Stockholm,
därefter en period på Erik
Dahlbergsallén 15. Påsken
1976 flyttar kontoret till
Adolf Fredrikskyrkogata
9 vid Hötorget i centrala
Stockholm.

Vårdsverige förändras
när CityAkuten öppnar i
centrala Stockholm.
Praktikertjänst utmanar
den offentliga vården
genom att erbjuda
patienter specialistvård
utan tidsbeställning och
väntetider. Genom åren
öppnar flera framgångsrika och 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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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 vidareutvecklas fler röntgenavdelningar som så småningom
bildar dotterbolaget Praktikertjänst Röntgen. 2018
står det klart att
Unilabs förvärvar bolaget.

Året är början för flera
av 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.

Vår historia

2020
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 barn-morskemottagningar.

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
och förstår att det finns
behov av mottagningen i
framtiden. I samarbete
med Praktikertjänst
utvecklas och drivs verk-samheten som en del av
moderbolaget. Resultatet
blir företaget UltraGyn,
ett av Stockholms ledande
företag inom specialiserad
vård för kvinnor.

2009

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

2014

Under två år driver Praktikertjänst dotterbolaget
BB Sophia, en populär
för-lossningsklinik i Stockholm med mycket goda
resultat i patientundersökningar.
På grund av dålig lönsamhet läggs verksamheten
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 öppenoch slutenvård i nordöstra
Stockholm. När avtalen
börjar gälla i mars 2018 är
Praktikertjänst Psykiatri
Nordens största privata
psykiatriverksamhet.

Sveriges äldsta vårdbolag
fyller 60 år. Parallellt
sveper coronaviruset in
över världen och lämnar i stort sett ingen
oberörd. Såväl hälsooch sjukvården som tandvården blir hårt ansatt och
flera PTJ-mottagningar 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 ute
på mottagningarna.

2021

I sviterna av pandemin
finns stora utmaningar
med uppdämda vårdbehov
inom såväl tandvården som
hälso- och sjukvården, vilket
aktualiserar vikten av stärkt
samverkan och mer resurseffektiva arbetssätt som en
viktig del i den av styrelsen beslutade strategin
PTJ2025.

2018

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

2019

Alla dotterbolag som
bedriver vård 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, rehab och
tandteknik.

Praktikertjänst

2022

Med mer än en miljon digitala ärenden och fortsatta
topplaceringar i oberoende
kvalitetsmätningar är Praktikertjänst väl rustade för den
fortsatta utvecklingen. Tillsammans med fokus på ökad
tillväxt och samverkan ska
företaget göra en strategisk
förflyttning för att stärka
den unika positionen som
rikstäckande vårdkooperativ med landets nöjdaste
patienter.
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Praktikertjänst idag

Praktikertjänst idag
Praktikertjänst är den största koncernen inom privat tandvård och
hälso- och sjukvård i Sverige. Affärsmodellen är unik då våra delägare
också är verksamhetsansvariga på mottagningar runt om i landet.

88

VÅRDCENTRALER

39

REHABENHETER

750

TANDVÅRDSENHETER

80

SPECIALISTENHETER

15

TANDTEKNISKA LABORATORIER
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Praktikertjänst idag
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Kontakta oss

Vill du ha mer tid för vård?
År efter år ser vi att vårt dagliga arbete kring kvalitet, kontinuitet och
kompetens gör att våra patienter är nöjdast i Sverige. Vi är övertygade
om att vår unika modell ligger bakom det goda resultatet.

Vill du utveckla dig själv och bidra till att vi
som vårdkoncern blir ännu bättre?

Kontakta rekrytering@ptj.se för mer information
om hur vi tillsammans gör svensk vård bättre.
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Anteckningar

Anteckningar
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Från Karesuando i norr, till Ystad i söder,
och med verksamheter i 220 kommuner,
är vi hela Sveriges välfärd.
En av fem vårdpatienter i Sverige går till
någon av våra mottagningar.

En av tre tandvårdspatienter

träffar någon av våra tandläkare.

Det är vi stolta över.

103 55 Stockholm

010-128 00 00

www.praktikertjanst.se

