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Akademikliniken expanderar i Norden 
 
Akademikliniken tar nu nästa steg i sin tillväxtstrategi i Norden. Akademikliniken har förvärvat en 
majoritetsandel av det danska företaget Nygart Privathospital AS (”Nygart”). Nygarts övriga delägare, 
främst bestående av bolagets grundare och övriga nyckelmedarbetare, kvarstår som betydande delägare 
vid sidan av Akademikliniken.  
 
Akademikliniken grundades 1991 i Stockholm av Per Hedén och Jan Jernbeck och är idag den ledande aktören 
inom plastikkirurgi och estetiska behandlingar i Norden. Under 2015 omsatte Akademikliniken 360 miljoner, har 
drygt 300 anställda och utför mer än 50 000 behandlingar varje år.  
 
Akademikliniken har i dag endast en mindre närvaro i Danmark med en mottagning i Köpenhamn. 
Nygart Privathospital A/S är en ledande leverantör av plastikkirurgi och kosmetiska behandlingar i Danmark 
med 1 sjukhus i Köpenhamn och 2 kliniker i Lyngby respektive Aarhus. Tillsammans kommer Akademikliniken 
och Nygart fortsätta tillväxten i Danmark. Tillsvidare kommer varumärket Nygart vara kvar.  
  
Magnus Jansson, VD, Akademikliniken: 
”Vi har under de senaste åren expanderat framgångsrikt, både organiskt och genom förvärv av nya sjukhus och 
walk-in-kliniker i både Sverige och Norge. Akademikliniken har därmed etablerats som branschledaren i Norden. 
Vi är nu redo att gå in i nästa utvecklingsfas och låta Akademikliniken växa ytterligare. Vi har under en tid tittat 
på den danska marknaden och ser i Nygart Privathospital en marknadsledande aktör med gedigen kompetens. 
Genom förvärvet får vi ett bra fotfäste på den danska marknaden för att bygga vidare vår fortsatta expansion.”  
 
Jesper Nygart, VD & grundare, Nygart Privathospital: 
”Jag är först och främst grundare och Nygart Privathospital A/S har nu uppnått en storlek där det är nödvändigt 
att med krafter utifrån för att säkra fortsatt tillväxt. Jag är säker på att Akademikliniken är den rätta ägaren till 
Nygart privathospital då båda verksamheterna har samma fokus och är ledande inom plastikkirurgi och estetiska 
behandlingar. Jag gläds åt Akademiklinikens intresse och vet att det är den rätta ägaren för både Nygart 

Privathospital och för alla medarbetare.”  
 
 
För ytterligare information om Akademikliniken, vänligen kontakta: 
Magnus Jansson, vd, 070-758 1099 eller Charlotta Abrahamsson, marknadschef, 072-73 47 118 
 
För ytterligare information om Nygart Privathospital, vänligen kontakta: 
Jesper Nygart, administrativ direktör, +45 28 18 70 70 
 
 

Om Akademikliniken  
Akademikliniken grundades 1991 av Per Hedén och Jan Jernbeck och är idag ledande aktör inom plastikkirurgi 
och estetiska behandlingar i Norden. Sedan starten har Akademikliniken expanderat sin verksamhet utanför 
Stockholm och driver idag 4 plastikkirurgiska sjukhus i Stockholm, Malmö, Göteborg och Oslo samt 12 walk-in-
kliniker i Sverige och Norge. För mer information: www.ak.se 
 
 

Om Nygart Privathospital 
Nygart Privathospital är en av Danmarks ledande aktörer inom plastikkirurgi och estetiska icke-kirurgiska 
behandlingar med 1 sjukhus i Köpenhamn och 2 kliniker i Lyngby respektive Aarhus. Företaget grundades 1998 
och utför varje år drygt 1 000 operationer och mer än 5 000 estetiska behandlingar. För mer information: 
www.nygart.dk  
 
 

http://www.nygart.dk/

