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Medema förvärvar Norges största leverantör inom fysioterapi och träning 
 

Medema Physio AB stärker sin ställning genom köp av samtliga aktier i Fysiopartner AS, Norges ledande 

återförsäljare inom fysioterapi och träningsutrustning. Affären stärker Medemas kompetens inom 

området och gör samtidigt det finska moderbolaget Lojer Oy till Nordens största leverantör av utrustning 

och produkter för fysioterapi.  

 

– Företagsköpet kompletterar vår egen produktion och de varumärken vi representerar på ett utmärkt sätt. 

Affären ger oss en effektiv säljorganisation och webbutik även i Norge. Samtidigt får vi betydande 

synergivinster inom marknadsföring, inköp, logistik och administration. Vår ambition är att genom kunskap 

om våra kunders behov och genom effektiv distribution erbjuda våra kunder ett brett sortiment av 

högklassiga produkter för fysioterapi och träning, berättar Medemas VD Filip Schönbeck.  

 

Fysiopartner har sin bas i Oslo och omsätter cirka 43 miljoner norska kronor och har 13 anställda. Bolaget 

grundades år 1996. Det är företagets operativa ledning och ett antal privatpersoner som valt att sälja sina 

aktier till Medema.  

 

– Verksamheten behöver utvecklas och växa, vilket vi inte kunde åstadkomma på egen hand. Med Medema 

som ägare blir förutsättningarna att fortsätta utveckla såväl verksamheten som tjänsterna bättre. Affären är 

en bra lösning för alla parter, säger Tore Aarnseth, VD Fysiopartner och tidigare delägare. Tore fortsätter 

som VD i bolaget även efter förvärvet.  

 

Mer information: 

Filip Schönbeck, VD Medema Physio AB, tfn +46 8 404 12 09, filip.schonbeck@medema.se  

 
Medema Physio AB är Sveriges ledande leverantör inom fysioterapi och friskvård och erbjuder omsorgsfullt utvalda 

produkter för diagnostik, behandling och träning sedan 1967. Bolaget är baserat i Stockholm och ingår sedan 1999 i 

Lojer Group. www.medema.se 

 

Fysiopartner AS är Norges ledande återförsäljare av fysioterapi- och träningsutrustning. Bolagets omsätter cirka 43 

miljoner norska kronor (4,6 miljoner euro) och har 13 anställda. Bolaget grundades år 1996. www.fysiopartner.no 

 

Lojer Group är Finlands ledande tillverkare av sjukhus- och vårdmöbler och en betydande arbetsgivare inom branschen. 

Produktsortimentet inkluderar bland annat sjukhussängar, operationsbord samt undersöknings- och behandlingsbänkar. 

Bolaget grundades år 1919 och har tre produktionsenheter i Finland. Bolaget sysselsätter ungefär 130 personer och dess 

omsättning uppgår till cirka 20 miljoner euro. Lojers produkter används i över 100 länder. www.lojer.com  
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