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Pressmeddelande 9 november 2021 
 
 
Lena Vidstige på Vidstiges Vård & Rådgivning AB är Årets Nyföretagare i Västra 
Östergötland 2021. 
 
Styrelsen i Nyföretagarcentrum Västra Östergötland har utsett Lena Vidstige på Vidstiges 
Vård & Rådgivning AB till Årets Nyföretagare i Västra Östergötland 2021. 
 
Lena är legitimerad sjuksköterska, barnmorska och sexolog med mer än 30 års erfarenhet från 
yrket. Hon har arbetat inom både öppenvård, heldygnsvård och även med volontärarbete i Kenya 
inom mödravård. Lena erbjuder sina tjänster till kommuner och regioner men arbetar även med 
rådgivning direkt till privatpersoner. Just nu utbildar hon sig även inom taktil stimulering. 
 
Lena startade sitt företag i maj 2020 och verksamheten har genererat en mycket bra omsättning 
och vinst under hennes första år. 
 
 
MER INFO:  
https://vidstiges.se 
 
 
Motivering 
Lena Vidstige är en mycket målmedveten entreprenör med en stark drivkraft att lyckas som startat 
företag i en bransch där företagande inte alltid är det självklara. Genom att leverera hög kvalitet 
och genom en mycket stor arbetsinsats under företagets första år har Lena lyckats generera både 
en hög omsättning och vinst, etablera sig på marknaden och få uppdrag från olika uppdragsgivare 
samtidigt som hon nu bygger vidare och utökar de tjänster företaget erbjuder.   

Genom att bygga nätverk och sätta nya mål för sig själv och sitt företag fortsätter denna 
nyföretagare mot framtiden utifrån drivkraften att vara egen företagare och att kunna hjälpa 
människor både i Sverige och i andra länder.   

Låt hjärtat vara med och håll pulsen på rätt nivå när du styr mot framtida mål Lena! 

 
För mer information kontakta: 
 
Lena Vidstige, Vidstiges Vård & Omsorg, 070 – 950 74 73, zoo3003@icloud.com 
 
Kristin Ericsson, Verksamhetsledare, NyföretagarCentrum Västra Östergötland,  
0703 – 39 15 57, kristin.ericsson@nyforetagarcentrum.se 
 
 


