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Flera plastikkirurger går samman för att öka 
patientsäkerheten och starta utbildning 
 
  
Nu går flera kliniker för estetisk plastikkirurgi ihop i en unik samverkan och bildar Sirius 
Medical Group, SMG. Målet är ökad patientsäkerhet och större kundnöjdhet samtidigt som 
det ger klinikerna goda synergieffekter. SMG planerar även att starta en egen utbildning. 
  
– Inom Sirius Medical Group har vi tillsammans väldigt lång kirurgisk erfarenhet och vi 
gör allt för att garantera högsta kvalitet. Som patient hos en klinik inom SMG kan man 
vara trygg med att få en välutbildad plastikkirurg. Det ska helt enkelt bli en 
kvalitetsstämpel att ingå i nätverket, säger Dr Anders Nilsson, vd på Polarkliniken i Umeå. 
  
 
De kliniker som ingår i Sirius Medical Group är Polarkliniken i Umeå, Clinic Strömstad, 
Nackakliniken och Clinique Andenæs i Moss, strax söder om Oslo. Förhandling med 
ytterligare en klinik pågår. I uppstarten har samarbetet en form av gemensam policy 
gällande kvalitet och inköp med mera. I framtiden finns planer på en gemensam ekonomisk 
plattform.  
  
– Genom att tillhöra SMG håller vi oss ständigt uppdaterade då det gäller de senaste rönen 
och operationsmetoderna, säger Anders Nilsson. 
  
– Det här är en unik satsning och våra patienter har mycket att vinna. Klinikerna inom SMG 
har ett intimt samarbete där vi träffas regelbundet och diskuterar metoder och svåra fall, 
säger Bo Cederqvist, vd på Clinic Strömstad och Clinique Andenæs. 
  
Förutom en ännu större trygghet kommer klinikernas patienter att märka av högre kvalitet, 
större närhet och bättre priser samt att kunderna alltid har tillgång till den senaste 
forskningen inom området. 
  
SMG planerar även utveckla en skräddarsydd utbildning inom estetisk kirurgi – Swedish 
School of Estetic Surgery – för blivande estetiska kirurger. I utbildningen ingår, förutom 
undervisning i estetisk kirurgi, även grundläggande kunskap om företagsekonomi, juridik, 
marknadsföring och företagsetablering. Till skolan kopplas även forskning och 
produktutveckling inom området. 
  
– Kvaliteten inom estetisk kirurgi är hög i Sverige men det har saknats en mer formaliserad 
utbildning inom denna del av plastikkirurgin. SMG vill underlätta för blivande estetiska 
kirurger att inhämta kunskap. Vår utbildning möter också samhällets ökade krav på 
kvalitetssäkring, säger Bo Cederqvist. 
  
De ansvariga kirurgerna inom SMG har mer än tio års erfarenhet av estetisk plastikkirurgi 
och fortbildar sig löpande genom att delta i internationella och nationella kongresser och 
kurser. Klinikerna kommer att ha sina egna namn och logotyper kvar, men deras material 
kommer att märkas av en garantistämpel med Sirius Medical Groups logotyp. 
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– Vi kommer att arbeta hårt för att SMG ska uppfattas som en tydlig och seriös aktör. Vi vill 
verkligen visa att vi menar allvar och sätter kunderna i första rummet, säger Bo Cederqvist. 
  
  
För mer information, kontakta pressansvarige: 
  
Dr Bo Cederqvist, vd på Clinic Strömstad och Clinique Andenæs 070-480 00 52 


