Vasakliniken förstärker sin position i Göteborg genom förvärv av SDS Kliniken
Vasakliniken förvärvar per den 1 februari 2021 samtliga aktier i SDS Kliniken. SDS är en
specialistklinik i Göteborg specialiserad på sömn- och dygnsrytmiska störningar samt
neurologi och neurofysiologi. Kliniken grundades 2002 av Docent Gaby Badre,
sömnspecialist, och har under årens lopp hjälpt ett stort antal patienter med sömnstörningar
och neurologiska sjukdomar under ledning av Karine Sinander.
I och med förvärvet breddar Vasakliniken sina tjänster ytterligare. Utöver Öron-Näsa-Hals,
gynekologi, allmänmedicin, barn- och ungdomsmedicin, reumatologi, kardiologi och
endokrinologi kommer man nu komplettera med SDS tjänster. Tillsammans kommer
verksamheterna fokusera på fortsatt verksamhetsutveckling och patientfokus.
Vasakliniken är imponerade av SDS verksamhet och goda rykte. Man verkar inom ett smalt
område och har därmed lyckats samla en unik kompetens under samma tak och knyta de
allra mest kompetenta kollegorna till sig. Verksamheten blir ett mycket bra komplement till
Vasakliniken.
”SDS-Kliniken är en imponerande verksamhet och vi skall se till att garantera kontinuitet,
hög kvalitet och ett stark engagemang för alla patienter och kunder som har anlitat SDSkliniken sedan 2002.” Ola Madsen, medicinsk chef, Vasakliniken.
”Vi är stolta över att ha startat SDS som den första privata kliniken i Sverige som ägnar sig åt
sömn och dygnsrytms störningar. Dessa besvär kommer att fortsätta att öka i samhället.
Med försäljningen till Vasakliniken har vi säkerställt klinikens kontinuitet och vi är mycket
glada över att SDS kan fortsätta och förstärka sin kompetens. Jag vill också tacka VD Karine
Sinander som under många år, med stor effektivitet, bidragit till klinikens framgångsrika
utveckling.” Gaby Badre, medicinsk chef, SDS-Klinik.
”Vasakliniken är en väl etablerad vårdverksamhet som nu kan bli en än starkare vårdaktör i
Göteborgsregionen. Det glädjer mig att lämna över nycklarna till kliniken och ser fram emot
att följa verksamhetens fortsatta utveckling. Jag riktar ett innerligt tack till alla mina kollegor
samt samarbetspartner för tiden tillsammans och önskar det allra bästa till alla och de nya
ägarna.” Karine Sinander, VD, SDS-Klinik.
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