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LILAB GRUNDADES 1990
Doktor Olof Ljunghusen upptäckte, på ett väldigt tidigt stadium,
behovet hos landstingen av att hyra in extra personal när det
behövdes och LILAB var ett av de första företagen i denna
bransch. Olofs vision var att skapa ett seriöst bemanningsföretag med en stark medicinsk förankring där inte bara behovet
hos landstingen täcktes upp men även behoven hos läkarna.
Det är viktigt för oss att läkarnas arbetsmiljö och villkor är
acceptabla, att man som läkare till exempel har möjlighet att
få extra administrativ tid eller att man inte har orimligt många
patienter inbokade.

VI KVALITETSSÄKRAR VÅRDEN
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FRÅN NORR TILL SÖDER
LILAB har möjlighet att erbjuda dig som konsult, uppdrag
över hela Sverige då vi har avtal med de flesta landsting. Vi
har även mycket goda samarbeten med privata vårdenheter.
Till dig som kund erbjuder vi rätt kompetens på rätt plats och
tar naturligtvis vårt ansvar att hitta en ersättare om inbokad
konsult inte har möjlighet att komma.

VÅRA VÄRDEORD

När det gäller kvalitetssäkring sätter vi ribban högt. Vår
gedigna erfarenhet och kompetens inom praktisk sjukvård
har legat till grund för våra värderingar och rutiner.
LILAB ISO-certifierades 2012 och vi arbetar kontinuerligt
med att förbättra vår service till den svenska sjukvården.
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LILAB SKAPAR TRYGGHET
Vi är baserade i Skåne och vi bemannar inom både
primärvård och slutenvård. LILAB arbetar aktivt med att
vara det personliga bemanningsföretaget.
Vi skapar långa och trygga relationer med våra samarbetspartners, byggda på förtroende och öppenhet.
Välkommen att kontakta oss för mer information om hur
vi kan hjälpa dig.
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SVENSK LÄKARTJÄNST LILAB STÅR FÖR:
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bemanningslösningar
står
för: för:
Processer för kvalitetssäkring
som
är ISO 9001- certifierade
• snabbt
• snabbt
och noggrant
och noggrant
arbetearbete
• 25 •års25
erfarenhet
års erfarenhet
av bemanningslösningar
av bemanningslösningar
Auktorisation av bemanningsföretagen
inom Almega
• processer
• processer
för kvalitetssäkring
för kvalitetssäkring
som ärsom är

ISO9001-certifierade
ISO9001-certifierade
Branschledande försäkringar
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Följsamhet mot Skatteverket
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Personlig kontaktperson med mångårig erfarenhet
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Lika lön för lika arbete
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Svensk läkartjänst LILAB är del av
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