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GHP SPECIALTY CARE AB 

www.ghp.se 
 
Sektor: Sjukvård 
Lista: Nasdaq Stockholm, Small Cap 
Marknadsvärde: 1 999 miljoner kronor 
 
Senast uppdaterade analys: 28 april 2021 (motiverat värde per aktie: 36,5 kronor) 

 

Ny satsning inom sjukvårdsförsäkring 
GHP och Avonova lanserar en ny sjukvårdsförsäkring till företag. GHP:s affärsområde 
Vårdsamverkan ansvarar för all vård utom den psykiska inom ramen för samarbetet. Med 
egenutvecklade algoritmer och stora databaser skall effektiv vård levereras till god kvali-
tet med ett högt patientengagemang. Satsningen är ytterligare ett initiativ för att vidare 
etablera bolagets position på marknaden som en vårdleverantör med helhetsansvar för 
försäkringspatienter.  
 
GHP ingick ett avtal med Avonova i februari 2021 med syftet att utvärdera möjligheten att 
skapa en ny vårdprodukt. Denna produkt, en sjukvårdsförsäkring för företagskunder till 
Avonova, är nu framtagen och kommer att lanseras under augusti 2021.  
 
Upplägget liknar de två befintliga samarbetena som bolaget har med Skandia och Trygg 
Hansa – alltså att bolaget tar ett helhetsansvar för försäkringspatienten och leder denna 
genom hela vårdkedjan, från undersökning till åtgärd och rehabilitering. För helhetsansva-
ret erhåller bolaget i dessa samarbeten i huvudsak en fast ersättning per försäkrad pati-
ent. Denna modell kan jämföras den traditionella försäkringsmodellen där vårdgivaren i 
stället erhåller en ersättning per ingrepp. Då bolagets utgift är kopplad till inköp av vård 
skapar den modell som Vårdsamverkan jobbar med ett incitament att leda patienten rätt 
på ett effektivt sätt. Det kan i sin tur reducera vårdkostnaderna genom att motverka en 
överkonsumtion av vård som vi exempelvis kan se i USA.  
 
För att underlätta arbetet har Vårdsamverkan byggd upp egna databaser och utvecklat 
egna algoritmer som möjliggör för att antalet vårdbesök och remisser kan minimeras och 
kostnaderna därmed hållas tillbaka utan att kompromissa med kvalitet. Vårdsamverkan 
har dessutom system och appar som avser höja patientengagemanget och möjliggör 
egenvård. Patientengagemang och egenvård avser både förbättra kvalitet liksom reducera 
kostnader. Bolagets infrastruktur för att hantera denna typ av affär bör innebära en konkur-
rensfördel jämfört med andra sjukvårdsbolag som anlitas av privata försäkrare. 
 
Avonova är ett konsultbolag inom företagshälsa och arbetsmiljö. Tillsammans med Previa 
och Feelgood är Avonova dominerande på marknaden. Bolaget har en omsättning på över 
800 miljoner kronor och 650 anställda på 120 orter. På kort sikt bör samarbetet inte leda 
till några större intäkter för GHP då tjänsten är ny och tjänsten måste säljas in till Avono-
vas kunder. Över tid bedömer vi dock potentialen som stor. Vid årsskiftet 2018/2019 hade 
Avonova runt 9 000 företagskunder inom företagshälsa vars totala antal anställda uppgick 
till cirka 800 000 stycken. Företagskunderna innefattar både små och stora bolag liksom 
kommuner. 
 
Avonova, omsättning och resultat (mSEK) 
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https://www.carlsquare.com/sv/analys-ghp-lonsamhet-over-forvantan/
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Friskrivning 
Carlsquare AB, www.carlsquare.se, nedan benämnt Carlsquare, bedriver verksamhet avseende Corporate Finance samt Equity 
Research och publicerar därvid bl.a. information om bolag och däribland analyser. Informationen har sammanställts utifrån 
källor som Carlsquare bedömer som tillförlitliga. Carlsquare kan dock inte garantera informationens riktighet. Ingenting som 
skrivs i analysen ska betraktas som en rekommendation eller uppmaning att investera i något som helst finansiellt instrument, 
option eller liknande. Åsikter och slutsatser som uttrycks i analysen är avsedd endast för mottagaren. 
 
Innehållet får inte kopieras, reproduceras eller distribueras till annan person utan skriftligt godkännande av Carlsquare. 
Carlsquare ska inte hållas ansvariga för vare sig direkta eller indirekta skador som orsakats av beslut fattade på grundval av 
information i denna analys. Investeringar i finansiella instrument ger möjligheter till värdestegringar och vinster. Alla sådana 
investeringar är också förenade med risker. Riskerna varierar mellan olika typer av finansiella instrument och kombinationer 
av dessa. Historisk avkastning ska inte betraktas som en indikation för framtida avkastning. 
 
Analysen riktar sig inte till U.S. Persons (så som detta begrepp definieras i Regulation S i United States Securities Act och tol-
kas i United States Investment Companies Act 1940) och får inte heller spridas till sådana personer. Analysen riktar sig inte 
heller till sådana fysiska och juridiska personer där distributionen av analysen till sådana personer skulle innebära eller med-
föra risk för överträdelse av svensk eller utländsk lag eller författning. 
 
Analysen är en så kallad Uppdragsanalys där det analyserade Bolaget tecknat ett avtal Carlsquare för analystäckning. Ana-
lyserna publiceras löpande under avtalsperioden och mot sedvanlig fast ersättning.  
 
Carlsquare kan eller kan inte ha ett ekonomiskt intresse avseende det som är föremål för denna analys. Carlsquare värdesät-
ter säkerställandet av objektivitet och oberoende, och har för detta upprättat rutiner för hantering av intressekonflikter. 
 
Analytikerna Markus Augustsson, Richard Ramanius och Jonatan Andersson äger inte och får heller inte äga aktier i det analy-
serade bolaget. 
 


