
Om Cevita Care och Gyn Stockholm 

Cevita Care bedriver högkvalitativ vård inom gyne
kologi och plastikkirurgi. Vi erbjuder våra patienter 
kort väntetid till en god och säker vård. Vi har utveck
lat metoder för skonsamma bedövnings former, som 
medför en snabbare återhämtning efter ingrepp. 

Vi är ledande i Sverige inom vaginal gynekologisk 
kirurgi och genomför flest kirurgiska ingrepp i landet 
inom inkontinens och prolaps. 

Cevita Care grundades 1998 av docent Folke Flam 
och Med Dr Steffan Lundberg, som fortfarande är  
aktiva inom företaget. Företaget är under stark tillväxt 
och har idag drygt 60 kvalificerade medarbetare.

Bokningstelefon 08-120 755 00

Cevita Care GynStockholm, S:t Görans sjukhus, 
Vårdvägen 1, 112 81 Stockholm

gynstockholm.se

Operation 
– avlägsna
cellförändringar

Information för patienter

Docent Folke Flam och Med Dr Steffan Lundberg

Vi ringer varje patient och bokar in en 
operationstid som passar för att ge 
patienterna största möjliga valfrihet.  
Då berättar vi också lite mer om 

operationen och svarar på frågor. Det gör att du som 
patient kommer väl förberedd och på en tid som 
passar dig bra.

Vi utvecklar och förbättrar vården för kvinnor
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