


Vi vet att personalen är fundamentet i bra vård. Därför har vi startat Gustafkliniken  

– en privat klinik där vi har friheten att skapa de bästa förutsättningarna för att du  

ska få utöva din yrkesroll fullt ut och njuta av ditt yrke. På Gustafkliniken vill vi ge vård-

personalen sin stolthet och passion tillbaka så att vi kan lyfta vården i Sverige till helt 

nya nivåer. Vill du vara med på vår resa? 

  

Höga förväntningar 

Vi vill anställa dig för att du är en av de allra bästa. Förutom din yrkesmässiga 

kompetens sätter du patienten i fokus och har en stark drivkraft att vilja förbättra 

vården. Vi kommer att ha höga förväntningar på dig och du ska ha höga förväntningar 

på oss. Vi handplockar all vår personal för att skapa ett samman-svetsat team som  

kan ge våra patienter en personlig och högkvalitativ vård. 

  

Vi tar hand om vår personal 

Du kan förvänta dig att få de bästa förutsättningarna i allt från arbetsredskap och 

flexibilitet i arbetstider till marknadsmässig lön och förmånliga villkor. Hos oss tar vi 

hand om varandra och det märks lika mycket i kulturen och team-känsla som i 

omsorgen vi lagt på våra lokaler, arbetskläder och inte minst de där små sakerna  

som gör att både du och våra patienter känner sig viktiga och uppskattade.  

  

Vi växer tillsammans 

För oss är det avgörande att du som arbetar här vill vara med och påverka.  

Med en ägare som arbetar i verksamheten har vi korta beslutsvägar och ett nära 

samarbete. Kompetensutveckling är en självklarhet liksom nyfikenhet och drivet  

att hela tiden bli bättre.  

  

Personligt och inspirerande 

På Gustafkliniken är vi djupt engagerade i varje människa som sätter sin fot innanför 

våra dörrar. Vi ser vård som ett långsiktigt samarbete mellan dig och dina patienter.  

Till din hjälp har du smarta digitala verktyg och vi minimerar den administrativa bördan 

för att du ska kunna fokusera på det viktigaste, det personliga mötet med dina 

patienter. Med ett holistiskt perspektiv på hälsa och en stark förankring i vetenskap och 

beprövad erfarenhet är vi övertygade om att inspiration är lika viktigt som ordination 

för att ge varje människa möjlighet till en friskare tillvaro. 

  

Ett roligt och givande arbete 

Det kan låta som en klyscha att vi vill att det ska vara roligt på jobbet. Men sanningen 

är att det är en av våra starkaste övertygelser. När du känner glädje över att gå till 

jobbet varje dag för att du blir inspirerad, känner dig betydelsefull och får göra skillnad, 

så vet vi att du kommer att göra ett fantastiskt jobb. Och som sagt, personalen är 

fundamentet i bra vård.  

  

Delar du vårt synsätt? Varmt välkommen med  
din ansökan. 

Vill du vara med och utforma Sveriges i särklass bästa vårdkedja?



”
”

Redan vid första kontakten vill jag att du tydligt 
ska känna att det här är något helt annat 

än vad som erbjuds i vården idag. Jag vill ta tillbaka 
passionen och värdigheten både för yrket 

och för patienterna. Gustafklinikens fundament 
är omtanke och vi kommer alltid att ge det där lilla 

extra för hela familjen genom livets alla skeden.

Therese Varre Almesjö  

– Leg. läkare och grundare av Gustafkliniken



Therese Varre Almesjö  
Therese är Leg. Läkare, Lidingöbo och 5-barnsmamma. 

Therese har 15 års erfarenhet av arbete inom vården. Hennes karriär omfattar kliniskt arbete på 

Ortopediska kliniken på Södersjukhuset, ett flertal år inom primärvården samt arbete och studier 

på universitetssjukhus i Peking, Paris och Munchen. Therese har även arbetat som VD och 

verksamhetschef på Åsö Vårdcentral och satt senare i ledningsgruppen för Familjeläkarna där 

hon ansvarade för att driva den digitala utveckling av vården. 2021 startade och drev Therese 

provtagningsbolaget Birga Care med stor framgång.  

Therese har ett stort engagemang i hälsofrågor och en stark tro på människans inneboende 

kraft att klara av även det som kan tyckas vara svårt. Så när hon hade två små barn och saknade 

möjligheten att köpa med sig färdiglagad ekologisk och hälsosam mat hem, startade hon ett 

nytt snabbmatställe på Lidingö som genast etablerade sig ett av Lidingöbornas favoriter. 

Med sin samlade erfarenhet av både vård och företagande tillsammans med en stark drivkraft 

att vilja förbättra vården i Sverige startar hon nu Gustafkliniken - en ny vårdkedja med 

människans hälsa i fokus och omtanke som grundfundament. 

”Med Gustafkliniken vill jag ge förutsättningar för vårdpersonal att  njuta av sitt fantastiska yrke 

och låta den glädjen vara utgångspunkten i mötet med patienterna. Vi ser vård som ett 

samarbete där vi tillsammans med våra patienter hittar vägen fram för en bättre hälsa,  

i det stora och det lilla. Att hitta motivationen och se möjligheter är en stor del av vårt arbete.”



Vår hälsa är det viktigaste vi har. Den insikten blir som tydligast när hälsan 

sviker och livet inte längre rullar på som vanligt. De flesta av oss har varit där, i 

stort eller smått, för egen del eller när någon nära anhörig drabbas. Att snabbt 

få hjälp och stöd är avgörande, men inte alltid helt enkelt idag. Vi har fantastisk 

vårdpersonal i Sverige men deras förutsättningar att få göra sitt bästa har 

urholkats och tagit kål på glädjen och tillfredsställelsen som finns i yrket. 

  

Med Gustafkliniken vill vi ge vårdpersonalen sin stolthet och passion tillbaka. Vi 

är en privat klinik som bygger på genuint engagemang och gedigen 

kompetens. Det ger oss friheten att skapa de bästa förutsättningarna för att vår 

personal ska kunna göra sitt yttersta för våra patienter och få njuta av sitt yrke. 

Vårt fundament är omtanke. För oss betyder det att snabbt och enkelt få 

tillgång till vård när du behöver den och på det sätt som passar dig. Det 

handlar om att bli bemött av människor du lär känna och som finns där för dig 

och för familjen, genom livets alla skeden. Men det betyder också att få 

komma till en plats där stor omsorg har lagts vid att skapa en vacker och 

välkomnande miljö, där du både får inspiration och kan känna dig trygg. 

  

På Gustafkliniken är vi djupt engagerade i varje människa som sätter sin fot 

innanför våra dörrar. Redan vid första kontakten ska du känna att det här är 

något helt annat än vad som erbjuds inom vården idag. Här kombineras 

modern och kompetent vård med personligt bemötande och stort 

engagemang. Hos oss är smarta digitala lösningar lika självklart som att värna 

om det mänskliga mötet. Vår drivkraft är att förändra och att skapa något 

bättre. Vi ser relationen med våra patienter som ett långsiktigt samarbete där 

inspiration är lika viktigt som ordination för att läka och hitta bästa vägen 

framåt. På Gustafkliniken gör vi inte bara det som krävs av oss, vi vill göra mer. 

Med en vision om att lyfta vården till helt nya nivåer tar vi tillbaka passionen 

och värdigheten för både yrket och patienterna.  

  

Varmt välkommen till Gustafkliniken 
– en vårdcentral för hela livet 

För dig som vill ha det bästa…  



Vision   
Vår vision är att lyfta vården i Sverige till helt nya nivåer. 

Mission   
Som privat aktör ska vi visa vägen till en högkvalitativ, engagerad och smidig vård  

där människan står i centrum. Genom att ge både personal och patienter de bästa 

förutsättningarna, möjlighet att påverka och ett stort mått glädje och inspiration,  

borgar vi för en unik vårdupplevelse av högsta kvalitet och trygghet. 



En unik miljö   
Vi vill att vårt genuina engagemang, vår ambition och vår omsorg om personal och 

patienter ska avspegla sig i våra lokaler.  

Därför har vi tagit fram ett unikt inredningskoncept för Gustafkliniken som skiljer sig  

från de flesta vårdcentraler. Att komma till oss ska alltid kännas varmt välkomnande, 

personligt och inspirerande. 



Varför välja Gustafkliniken   
• Vård när du behöver den på det sätt som passar dig. 

• Kvälls- och helgmottagning  

• Långsiktiga relationer med personligt engagemang 

• Smidigt och enkelt att boka och få kontakt 

• Bred kompetens inom många områden. 

• En partner att lita på när du behöver det som mest. 

• Hela familjens vårdgivare. 

• Högkvalitativ vård som ser hela människan och inte bara symptomen. 

• Vackra och trevliga lokaler  

• Personal som tror lika mycket på inspiration som ordination. 

” ”
It can be hard, but you can do hard things :D 



” ”
Gustafkliniken är förändring. Det krävs mod för 
att våga tro på det som anses omöjligt. Vågar du?



Kontakt 

VD Therese Varre Almesjö 

E-post: therese.almesjo@gustafkliniken.se

Telefon: 0790063501

mailto:therese.almesjo@gustafkliniken.se

