
 

 

  



 

 är en 

jämförelsevis liten 

spelare på den 

svenska vårdmark-

naden i skuggan av Capio och 

Aleris. Genom höga behandlings-

volymer inom utvalda specialist-

områden tillhandahåller bolaget 

effektiv vård av hög kvalitet. 

Startegin har resulterat i förbättrad 

lönsamhet de senaste åren. 

Inledningen av 2017 har dock 

varit svagt med en ofördelaktig 

intäkts- och kostnadsutveckling i 

synnerhet under andra kvartalet, 

som förstärktes av negativa 

kalendereffekter.  

 

 utmanande att rädda årets 

resultat men vi ser förutsättningar 

för en successiv återhämtning. 

Detta då förlustenheter avyttrats 

och den internationella verks-

amheten förväntas normaliseras. 

Kostnadsbesparingar har aviserats 

för huvudkontoret och utvalda 

kliniker. En satsning på ett 

fördjupat samarbete med för-

säkringsbolag kan också ge stöd.   

svenska vård-

marknaden lever med prispress 

och stigande lönekostnader. GHP 

vill balansera detta genom en hög 

andel intäkter från sjukvårds-

försäkringar och expansion i 

Mellanöstern. Den svenska 

politiska debatten om att begränsa 

vinster för privata aktörer i 

välfärdssektorer, liksom att 

beskatta sjukvårdsförsäkringar, 

skapar osäkerhet men vi bedömer 

att risken för GHP begränsas av 

det ökande behovet av effektiv 

vård.  

 

kurspress i 

GHP-aktien gör att den nu börjar 

se långsiktigt intressant ut om vår 

bedömning om en successiv åter-

hämtning av lönsamheten kan 

infrias. På sikt finns bra 

expansionsmöjligheter såväl 

organiskt som via förvärv. 

Nedsidan begränsas av att bolaget 

är en möjlig uppköpskandidat. Vi 

inleder bevakning av GHP med 

rekommendation Öka med 

riktkurs 10,3 kronor.  
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Ledningen bedöms efter en tiogradig skala, där betyg 1 är lågt och betyg 10 

är högt. Avgörande för betygssättningen är ledningens erfarenhet, 

branschvana, företagsledarkompetens, förtroende hos aktiemarknaden och 

tidigare genomförda prestationer. 

 

Ägarna bedöms efter en tiogradig skala, där betyg 1 är lågt och betyg 10 är 

högt. Avgörande för betyget är ägarnas tidigare agerande i det aktuella 

bolaget, deras finansiella styrka, deras representation i styrelsen och 

tidigare resultat av investeringar i liknande företag eller branscher. 

Långsiktighet och ansvarstagande gentemot mindre aktieägare är också 

väsentliga kriterier. 

 

Den finansiella ställningen bedöms efter en tiogradig skala, där betyg 1 är 

lågt och betyg 10 är högt. I detta beslutskriterium tas hänsyn till bolagets 

lönsamhet, dess finansiella situation, framtida investeringsåtaganden och 

andra ekonomiska åtaganden, eventuella övervärden respektive under-

värden i balansräkningen samt andra faktorer som påverkar bolagets 

finansiella ställning. 

 

Bolagets potential bedöms efter en tiogradig skala, där betyg 1 är lågt och 

betyg 10 är högt. Avgörande för betyget är storleken på bolagets potential i 

form av ökad vinst i förhållande till hur bolagets aktiekurs värderas i dag. 

Avgörande är också på vilken marknad företaget verkar och dess fram-

tidsutsikter på denna marknad och lönsamhet. Ett bolag kan få högt betyg 

även om tillväxtutsikterna är låga, förutsatt att aktiens värdering i dag är 

ännu lägre än utsikterna. På samma sätt kan en högt värderad aktie anses 

ha hög potential givet att dess tillväxtförutsättningar inte fullt ut redovisas 

i aktiekursen. 

 

Risken bedöms efter en tiogradig skala, där betyg 1 är lågt och betyg 10 är 

högt. Risken är en sammantagen bedömning av alla de risker som ett 

företag kan utsättas för och som kan komma att påverka aktiekursen. 

Betyget grundas på en sammantagen bedömning av företagets allmänna 

risknivå, aktiens värdering, bolagets konkurrenssituation och bedömning 

av framtida omvärldshändelser som kan komma att påverka bolaget. 

 

 

  



 

 

GHP Specialty Care (GHP eller bolaget) är en sjukvårdskoncern med 

verksamhet i Norden (21 kliniker) och Förenade Arabemiraten (drift av 

fyra kliniker). Strategin är att bedriva specialiserad vård inom ett 

begränsat antal utvalda diagnosområden med ambitionen att bli en 

ledande aktör inom dessa specialistområden. Affärsmodellen bygger på 

”kvalitet genom specialisering” det vill säga att erbjuda effektiv vård med 

hög kvalitet genom att bygga stora volymer inom specialistområdena. 

Klinikerna drivs i en decentraliserad struktur men samarbetar inom 

gemensamma specialistområden. GHP är verksamt inom ett tiotal 

specialistområden där rygg- och ortopedkliniker motsvarar majoriteten av 

omsättningen.   

 

GHP bildades 2006 av Per Båtelson, tidigare koncernchef på Capio, och 

Johan Wachtmeister, före detta Vd på Ledstiernan. Samma år noterades 

bolaget på Londonbörsens AIM-lista. Bolaget expanderade snabbt via 

förvärv inledningsvis inom ryggkliniker. 2007 inleddes en satsning på 

fetmakirurgi och 2008 expanderades verksamheten inom dental-

marknaden via förvärvet av Oradent AB. GHP:s expansion på fetma-

kirurgiområdet präglades av betydande uppstartkostnader och möttes av 

bakslag efter beslut om minskade ersättningsnivåer på den danska 

marknaden. GHP har därefter lagt ned eller sålt kliniker inom området 

utanför Sverige. Under 2012 till 2016 förbättrades lönsamheten tydligt 

drivet bland annat av ökande intäkter från sjukvårdsförsäkringar.  

 

GHP:s försäljningsintäkter har de senaste tio åren vuxit från 276 miljoner 

kronor 2007 till 955 miljoner kronor 2016. Det motsvarar en 

genomsnittlig årlig tillväxt om knappt 15 procent per år. Huvuddelen har 

skett organiskt eller genom uppstart medan uppskattningsvis en knapp 

tredjedel tillkommit genom förvärv. 

 

Bolaget har som mål att växa organiskt med i genomsnitt 15 procent per 

år och uppnå en EBITDA-marginal på minst 10 procent. Denna målsätt-

ning antogs under 2017, där det tidigare målet var att fördubbla omsätt-

ningen under en femårsperiod och nå en rörelsemarginal på sju till åtta 

procent.  

 

Marknaden för privat specialistsjukvård i Sverige uppskattades vara värd 

33,6 miljarder kronor 2015 enligt Grant Thorton (Vårdrapporten 

november 2016). Denna siffra inkluderar även företagshälsovård och 

psykologer. Därtill är GHP verksamt inom den privata tandvårds-

marknaden som enligt samma källa är värd cirka 12 miljarder kronor. 

Privatiseringsgraden är betydligt högre inom tandvård medan den inom 

specialistvård uppgår till mellan 5 och 10 procent. Med en omsättning på 

742 miljoner kronor i Sverige under 2016 utgör GHP:s marknadsandel 

någon enstaka procent av den privata marknaden. Det ger ett gott 

utrymme att växa men gör också att bolaget själva kan bli uppköpta på 

sikt. 

 

Viktiga drivkrafter för marknadens tillväxt är en åldrande befolkning, 

ökade kostnader för och ett större fokus på åtgärder mot sjukfrånvaro, 

liksom nya vårdmetoder. Reformer kring LOV (Lagen om 



 

 

valfrihetssystem) har varit en annan drivkraft. Tillväxten bromsas 

samtidigt av en prispress som visserligen varierar mellan olika regioner. 

GHP har mer än hälften av omsättningen i Stockholm vilket ger tillgång 

en volymmarknad samtidigt som priserna är lägre. Under 2015 sänktes 

exempelvis ersättningarna för ett antal vårdvalsområden i Stockholms 

Läns Landsting, bland annat ortopedi, med fem procent. 

 

Den regionala utvecklingen får således stor betydelse för GHP. Nya 

Karolinska Sjukhuset (NKS) kommer att ha färre inneliggande vårdplatser 

för baskirurgi vilket öppnar möjligheter för aktörer som GHP.  

 

En grundbult i GHP:s strategi är att bygga upp specialistkliniker med höga 

volymer. Forskning inom områden som kirurgi och ortopedi visar tydligt 

att sjukhus och personal som utför många ingrepp uppvisar bättre 

patientresultat i form av exempelvis färre komplikationer. Utredningen 

”Träning ger färdighet” (SOU 2015:98) pekade på att svenska kirurger 

överlag utför för få ingrepp. Det kan bero på att patientunderlaget är litet i 

Sverige jämfört med andra länder.  

 

På den största kliniken inom GHP Stockholm Spine Center (SSC) 

utfördes under förra året 1 740 operationer med 14 anställda ortopeder. 

Under 2015 registrerades det totalt cirka 8 049 ländryggsingrepp i det 

svenska ryggkirurgiregistret. Det är ett tydligt exempel på ett område där 

GHP utför en stor andel av ingrepp inom området fördelat på 

förhållandevis få läkare.  

 

Figurerna nedan visar utfall i form av rapporterad smärta efter ryggkirurgi 

i svenska kliniker. Det visar ett samband mellan volym och kvalitet. 

GHP:s kliniker (Göteborg Spine Center (GSC) och Stockholm Spine 

Center (SSC) har fallit ut i jämförelse med snittet (streckad linje) och 

ligger högt i behandlingsvolym. Uppgifterna har några år på nacken och vi 

förhållandena kan ha ändrats sedan dess.  

 

 

 



 

 

Ersättningsmodellerna i offentliga upphandlingar och vårdval bygger i stor 

utsträckning på ett pris/ersättnings-förhållande per åtgärd. Detta har 

bidragit till ovan nämnda prispress samtidigt som det finns ett incitament 

att utföra många åtgärder per patient. En utmaning för GHP är att 

samtidigt som ersättningar per ingrepp i snitt går ner varje år så har 

vårdsektorn en snabb löneutveckling.  

 

För att motverka denna utveckling arbetar bolaget med ett koncept kallad 

Vårdsamverkan eller Totalvård som går ut på att ta ett ansvar för hela 

behandlingen av en patient eller grupp. Betalningsmodellen är ett belopp 

per försäkringstagare oavsett om den söker vård eller inte. Modellen 

används för en del försäkringskunder (i dagsläget finns ett samarbete med 

Skandia) och GHP uppger att det leder till bättre resursförbrukning och 

ett högre kvalitetsutfall för patienten.  

 

Under tredje kvartalet 2017 lanseras ett samarbete med Trygg Hansa där 

GHP ansvarar för all vårdplanering åt försäkringsbolaget. GHP får 

ersättning för att driva ett callcenter. GHP kan anlita sina kliniker men 

även externa vårdgivare åt Trygg Hansas kunder. Trygg Hansa är en stor 

aktör på marknaden för sjukvårdsförsäkringar och samarbetet ger 

möjlighet att knyta närmare band till denna kund. Därtill får GHP ökad 

kunskap om försäkringspatienternas behov vilket bolaget kan utnyttja för 

att utveckla och rikta satsningar inom specialistsjukvård.  

 

Verksamheten är indelad i fem diagnos- eller verksamhetsområden; 

Spine/Orthopaedics, Gastro/Surgery, Arrythmia/New Specialties, Dental 

och International. 

 

 

 

Diagnosområdet omfattar dels Ryggkirurgi/Ryggvård (tre kliniker i Sverige 

och en i Danmark), dels Ortopedi (även här tre kliniker i Sverige och en i 

Danmark). Under 2016 svarade Spine/Orthopaedics för 61 procent av 

koncernens försäljningsintäkter.  

 

Inom ryggåkommor fokuserar GHP på degenerativa skador det vill säga 

ryggproblem som normalt är åldersrelaterade som exempelvis diskbråck, 



 

 

stenos och kroniska smärttillstånd. GHP står för omkring en fjärdedel av 

all ryggkirurgi i Sverige baserat på nationella register. Stockholm Spine 

Center, med kirurgiverksamhet på Löwenströmska Sjukhuset, som är den 

enskilt största kliniken inom hela GHP-koncernen och omsatte 166 

miljoner kronor under 2016.  

 

 

Ortopediverksamheten fokuserar på idrotts- och förslitningsskador på 

rörelseapparaten. GHP Ortho Center Stockholm är ledande på knäplastik 

i Stockholm och GHP är också störst bland de privata vårdgivarna inom 

ortopedi i Malmö, Göteborg och Köpenhamn.  

 

Området har vuxit stadigt sedan start. Under 2014 och 2015 pressades 

marginalerna i Stockholm Spine Center av lägre ersättningar i de fria 

vårdvalen och uppstartskostnader för rehabiliteringsverksamheten. Under 

2016 förbättrades vinsten påtagligt genom ett effektivare kapacitets-

utnyttjande. Samtidigt har ortopedkliniken i Köpenhamn haft en stark 

tillväxt. Kliniken OPA i Århus i Danmark, som omsatte 29 miljoner DKK 

under 2016, har haft ett negativt resultat och avyttrades den 30 juni 2017. 

Kombinerat med försäljningen av Gastro Clinic Helsinki som presentera-

des samtidigt väntas avyttringen leda till en markant resultatförbättring 

enligt GHP. En engångskostnad belastade resultatet för det andra 

kvartalet 2017. 

 

Inom detta diagnosområde, där bariatrik/fettkirurgi ingår, har tillväxten 

historiskt varit ryckig. Strategin för fettkirurgi har successivt omprövats. 

Uppstarter i Tjeckien och Danmark blev mindre lyckosamma sedan 

marknadsförutsättningarna i dessa länder försämrats. GHP har sedan 

lämnat dessa marknader genom nedläggningar och avyttringar av 

respektive verksamhet. Därtill lämnades även den norska marknaden 

(med en viss vinst) under 2012.  

 

Verksamheten bedrivs idag inom tre kliniker i Sverige. De största 

klinikerna är Kirurgikliniken i Stockholm och Stockholm Gastro Center. 

Den senare är en av de största specialistklinikerna inom Gastroenterologi 

(åkommor i mag- och tarmkanalen) i Sverige. Den något mindre kliniken 



 

 

Gastro Center i Skåne gav ett tydligt tillväxtbidrag och var en ljuspunkt 

under 2016. En drivkraft var fler behandlingar inom det nyligen lanserade 

urologiområdet.  

 

Sammantaget bedömer vi att vinsten har minskat för Gastro/Surgery de 

senaste åren. Vi bedömer dock att de underliggande marginalerna är goda 

i synnerhet för Gastroklinikerna. För Kirurgikliniken har renoveringar av 

lokaler och utrustning belastat resultatet under 2016 vilket allt annat lika 

borde ge en förbättring i år.   

 

Diagnosområdet Arrythmia/New Specialties omfattar GHP Arytmi Center 

i Stockholm, Urologicentrum, Idrottsmedicin och nyligen startade 

verksamheten inom Neurologi.  

 

GHP Arytmi Center är den omsättningsmässigt största kliniken. De är 

pionjärer på den svenska marknaden inom behandling av förmaksflimmer 

med tekniken magnetstyrd ablation.  

 

Verksamheten har fram till 2017 haft snabb tillväxt och har flest 

behandlingar per läkare inom området i Sverige. Kliniken har en över-

vägande del patienter från offentlig vård som kommer från landsting 

utanför Stockholm. Arytmi Center konkurrerar på den offentliga sidan 

med Karolinska Sjukhuset (KS). Det saknas avtal med Stockholms Läns 

Landsting för närvarande, vilket är en potentiell affärsmöjlighet som ligger 

nära till hands på sikt. Flimmerablation är fortfarande en ovanlig åtgärd, i 

Sverige utfördes 2015 cirka 1 900 ingrepp vilket ska relateras till att 

förmaksflimmer förekommer hos omkring två procent av befolkningen.  

 

Under 2016 utförde Arytmi Center 466 ingrepp varav 353 flimmer-

ablationer vilket motsvarar en marknadsandel på knappt 19 procent av 

registrerade ablationer. Kliniken ligger strategiskt placerad inom Söder-

sjukhusets område. Intäkterna under första halvåret 2017 minskade med 

knappt 20 procent. Ökad konkurrens från KS uppges vara den främsta 

orsaken. GHP hoppas på att delvis kunna kompensera det med en ökad 

andel försäkringskunder men utvecklingen är något oroande.  

 

GHP har tre kliniker inom specialisttandvård plus ett tandtekniskt 

laboratorium. Klinikerna går under namnet Specialisttandläkarna.  

Den svenska tandvårdsmarknaden är mycket fragmenterad och uppgår till 

cirka 25 miljarder kronor fördelat på över 4 400 mottagningar enligt TLV. 

Den offentliga finansieringen via landsting och statligt högkostnadsskydd 

svarar för cirka nio miljarder kronor. Efter en snabb uppgång under 2000-

talet med en topp kring införandet av högkostnadsreformen 2008 har 

marknadstillväxten avmattats. Troliga bakomliggande faktorer till 

inbromsningen är striktare krav och bedömningar från myndigheter som 

Försäkringskassan, liksom att marknaden för implantat har mognat.  

Vi känner inte närmare till vinstnivåer för Dentalområdet. Även om 

marknadsandelen är låg så är klinikerna stora i förhållande till liknande 

konkurrerande verksamheter och Specialisttandläkarna har en stark 

ställning bland högspecialiserade enheter. GHP rapporterade om en god 

omsättnings- och vinstutveckling under 2016.  

 
  



 

 

Dentalområdet skiljer sig från de övriga verksamheterna vad gäller 

marknads- och kundstruktur. GHP har inte genomfört någon expansion 

vare sig i form av uppstart eller förvärv under de senaste åren. Enheterna 

vore sannolikt attraktiva för en större tandvårdskoncern. Fördelen för 

GHP med att behålla Dentalområdet är att det innebär en viss 

riskspridning. Det talar emot en försäljning på kort sikt enligt vår 

bedömning.  

 

Diagnosområdet International omfattar verksamheten i Förenade 

Arabemiraten där GHP sedan 2008 drivit diabetesvård på ett center i 

emiratet Ajman. Under 2015 vann GHP en upphandling att driva 

ytterligare tre kliniker. Detta avtal ledde till en kraftig omsättningsökning 

under förra året.  

 

GHP får kostnadstäckning och ytterligare ersättning baserat på en stor 

mängd kvalitets- och effektivitetsmått. Den höga marginalen beror på att 

det är ett managementavtal och att GHP endast anställer lednings-

personal. GHP satsar på att vinna ytterligare liknande avtal i regionen.  

 

Affärsområdet har seglat upp som en betydande vinstmotor i koncernen. 

Visibiliteten är samtidigt låg då vi inte känner till villkoren i management-

avtalen. Verksamheten binder också en del kapital på grund av långa 

betaltider. Under 2017 har intäkterna fallit vilket uppges bero på att 

implementering av kvalitetshöjande åtgärder inte fått fullt genomslag 

ännu. GHP förväntar sig en återgång till tidigare nivåer under slutet av 

året. Det finns goda expansionsmöjligheter framöver: Ett exempel är ett 

pågående samarbete för att etablera ett sjukhus för rehabilitering av 

neurologiska skador i regionen. Partnern är Integra Healthcare där GHP 

blir operatör under förutsättning att finansiering kan säkras. Ett besked 

väntas under hösten 2017. GHP ser en potential att höja intäkterna med 

50 procent på sikt om projektet blir verklighet.  

 

 

 

 



 

 

Privat vård är tidvis hett omdebatterad och reglering av vinster i välfärden 

har blivit en profilfråga för den politiska vänstern i Sverige. En anledning 

är att det förefaller finnas ett visst övertag i opinionen för motståndarna 

mot vinster i välfärden, även om frågeställningarna i undersökningarna 

varierar. Enligt undersökningar genomförda av SOM-institutet tycker 

ungefär sex av tio svenskar att förslaget ”Vinstutdelning ska inte tillåtas 

inom skattefinansierad vård, skola och omsorg” är bra eller mycket bra. 

Undersökningen genomfördes senast 2014. Senare opinionsunder-

sökningar visar att drygt hälften av väljarna vill förbjuda eller begränsa 

vinster inom välfärdstjänster. Det indikerar att motståndet i alla fall inte 

ökar över tid. Detta är intressant mot bakgrund av den nyligen 

presenterade Välfärdsutredningen. Den mediala uppmärksamheten som 

betänkandet fått verkar inte ha gynnat motståndet mot vinster i välfärden.   

 

Välfärdsutredningens betänkande ”Ordning och reda i välfärden” (SOU 

2016:78) innehöll bland annat ett omdiskuterat förslag om vinsttak för 

skattefinansierade, privata välfärdsföretag. Det definierades som ett 

rörelseresultat uppgående till statslåneräntan plus sju procent multi-

plicerat med operativt kapital vid föregående räkenskapsårs utgång.  

 

Utredningsförslaget har mött hård kritik både från oppositionen och 

många remissinstanser. Trots detta finns nu uppgifter att Regeringen 

kommer att lägga fram en proposition baserat på förslaget. Det fanns 

många frågetecken i utredningen och nyheten att ett förslag väntas inom 

kort kommer därför något överraskande. Med dagens parlamentariska 

läge är troligen utsikterna små att det går igenom. Vården verkar 

dessutom tills vidare undantas från ett vinsttak efter kritik från 

fackförbunden inom vårdområdet.  

 

Vården spås bli en av huvudfrågorna i kommande riksdagsval 2018 

(Novus/SVT 2017-05-09) och vinsttaksdiskussionen riskerar då att blossa 

upp igen. Det kan eventuellt påverka viljan att investera i sektorn. I 

sammanhanget är GHP relativt sett mindre exponerat än många andra 

aktörer då mindre än 50 procent av intäkterna på koncernnivå kommer 

från offentligt finansierade medel. 

 

En viktig intäktskälla för GHP är sjukvårdsförsäkringar som svarar för 35 

procent av bolagets intäkter. Mellan 2011 och 2016 stod detta segment för 

75 procent av tillväxten. Övriga kundsegment har visserligen repat sig och 

matchat försäkringstillväxten under 2015 och 2016, men försäkrings-

bolagen är viktiga för att balansera för den många gånger svårförutsebara 

offentliga efterfrågan som därtill är mer konkurrensutsatt. 

 



 

 

 

 

Enligt Svensk Försäkring omfattas knappt 650 000 personer av privata 

sjukvårdsförsäkringar i Sverige. Sjukvårdsförsäkringar ger tillgång till 

sjukvårdsrådgivning, vårdplanering och specialistvård. Akutsjukvård 

omfattas däremot inte. Syftet är att undvika att patienterna drabbas av 

långa väntetider. Försäkringsbolaget har avtal med privata vårdgivare. 

Flertalet av de försäkringar som tecknas tillhandahålls av arbetsgivare. En 

stor andel tecknas även privat via gruppförsäkringar främst genom 

fackföreningar.  

 

För de privata vårdgivarna som GHP ger det möjlighet till ett bättre 

kapacitetsutnyttjande. I de fall avtal finns att tillhandahålla offentlig-

finansierad vård prioriteras denna. Principen är alltså att den offentligt 

tillhandahållna vården inte ska påverkas.  

 

Regeringen och vänsterpartiet har aviserat ett förslag om att från och med 

1 juli 2018 privat förmånsbeskatta sjukvårdsförsäkringar som 

tillhandahålls genom arbetsgivaren. Det gäller huvuddelen (i dagsläget 72 

procent) av försäkringspoolen.  

 

Förmånsbeskattningen kan påverka efterfrågan på sjukvårdsförsäkringar, 

som vuxit kraftigt de senaste åren, negativt. Aktörer som Skandia och 

Trygg Hansa som är kunder hos GHP riskerar att drabbas. Enligt Svensk 

Försäkring förväntas förmånsbeskattningen uppgå till mellan 2 000 och 2 

500 kronor per person och år. En kraftigt minskad efterfrågan från 

försäkringsbolag kan innebära lägre kapacitetsutnyttjande på kort sikt för 

GHP:s del liksom kostnader för omställning till nya kundgrupper som 

exempelvis offentlig vård. GHP uppger inte hur den underliggande 

lönsamheten ser ut för försäkringssidan relativt den offentliga sidan. Det 

kan dock finnas skäl att anta att prispressen är större på den offentliga 

sidan. 

 

Exemplet Danmark kan ge en viss vägledning. Danmark har legat före 

Sverige när det gäller användandet av sjukvårdsförsäkringar och omkring 

1,9 miljoner danskar omfattas idag.  

 

Fram till 2012 var sjukvårdsförsäkringar i Danmark skattebefriade och 

hade en stark tillväxt. 2012 infördes beskattning av dessa. Inför 

förändringen fanns farhågor om att antalet försäkrade personer skulle 



 

 

sjunka påtagligt. Baserat på statistik från Forsikring och Pension har dock 

inte förändringen haft någon negativ påverkan vad gäller det totala antalet 

försäkrade. Däremot sjönk andelen arbetsgivarbetalda försäkringar 

åtminstone inledningsvis enligt statistiken.  

  

 

Det som hänt i Danmark på området indikerar att effekten av en 

förmånsbeskattning kan bli begränsad och eventuellt kortvarig för den 

svenska sjukvårdsförsäkringsmarknaden.   

 

Om den nya beskattningen införs 2018 kan det möjligen finns incitament 

att utnyttja försäkringen i högre grad innan dess. Det kan ge en ökad 

patienttillströmning innan lagen träder i kraft.   
 

Efter en god utveckling under 2016 har den inledande halvan av 2017 

bjudit på motvind för GHP. Den organiska tillväxten har sjunkit från 14 

procent 2016 till tre procent under första halvåret 2017. Det har bidragit 

till att det underliggande rörelseresultatet (justerat för reaförluster och 

avskrivningar) fallit från cirka 50 miljoner kronor de första sex månaderna 

2016 till 28 miljoner kronor under första halvåret 2017. 

 

Kalendereffekterna har varit osedvanligt tydliga och haft en negativ 

påverkan. GHP uppger hela sex färre arbetsdagar jämfört med andra 

kvartalet 2016. Förutom rena helgdagar viktar bolaget här även in en viss 

effekt av klämdagar under vilka flera klinker har stängt. En engångseffekt 

främst i form av en icke kassaflödespåverkande reaförlust från 

försäljningen av klinikerna i Århus och Helsingfors påverkar det 

redovisade resultatet kraftigt negativt.  

 

Vid sidan av dessa faktorer har vissa områden som Arrythmia och 

International haft fallande intäkter. Därtill har kostnader från uppstart av 

nya verksamheter tyngt resultatet i viss utsträckning. Sammantaget har 

alltså ett flertal faktorer sammanfallit på ett ofördelaktigt sätt för GHP. 

Det gör att det troligen är missvisande att dra för stora växlar från 

enskilda kvartal. Utvecklingen står också i kontrast till att bolaget i början 

av 2017 höjde de finansiella målen som vi nämnde ovan.  

 
  



 

 

Ledningen indikerar att tålamodet med sämre presterande enheter börja 

tryta. Försäljningen av Århusklinken är ett exempel. Det uttåget blev dock 

relativt sett kostsamt och en plump i protokollet som ledningen sannolikt 

inte vill upprepa. Bolaget har aviserat åtgärder i form av kostnads-

besparingar på huvudkontoret och i utvalda kliniker men har inte 

preciserat omfattningen. Ett ökat fokus ska läggas på att förbättra 

aktivitetsplaneringen bland annat för att mildra kalendereffekter.  

 

Vi är försiktigt optimistiska om att en återhämtning kan ske framöver, då 

det finns ett antal resultatförbättrande åtgärder som kan ge snabb effekt: 

 

• GHP:s ledning hyser goda förhoppningar att vända 

intäktsutvecklingen för International efter en inkörningsperiod  

• Tidigare förlustenheter i Danmark och Finland har avyttrats 

• Vård och Hälsa-samarbetet med Trygg Hansa har kommit på 

plats 

 

Bolagets personalkostnader ökar samtidigt i rask takt (+17 procent första 

halvåret 2017). Det är upp till bevis för GHP dels att visa att de 

rekryteringar som har gjorts varit riktiga och dels att dämpa tillväxttakten 

på detta område framöver. Fenomenet är knappast något nytt givet bristen 

på specialister inom många områden, men verkar ha förvärrats under året.  

 

Ett osäkerhetsmoment finns även i form av att förmånsbeskattning på 

sjukvårdsförsäkring som väntas införas 2018. Vårt huvudscenario är att 

dock att detta får en begränsad effekt ungefär som fallet blev i Danmark 

efter 2012.  

 

Trots dessa osäkerhetsmoment tror vi på en återhämtning i omsättning 

och även vinst för bolaget under 2018 och 2019. Däremot bedömer vi att 

målet om en EBITDA-marginal på tio procent, som aldrig tidigare har 

uppnåtts, troligen är en för stor utmaning givet den befintliga strukturen.  

 

 

 

 



 

 

För att värdera GHP har vi tillämpat en kassaflödesmodell (DCF) i 

kombination med en jämförelsemodell vars utgångspunkt är noterade 

bolag med en snarlik verksamhet. 

 

Som utgångspunkt har vi använt en prognosperiod på tio år. Därefter har 

vi beräknat ett slutvärde baserat på långsiktiga tillväxt- och marginal-

antaganden. I basscenariot har vi räknat med en genomsnittlig 

omsättningstillväxt på fem procent under prognosperioden. Det är i linje 

med utvecklingen de senaste fem åren, oaktat förvärv. Vi bedömer att 

rörelsemarginalen kan klättra upp till fem procent till följd av bättre 

kapacitetsutnyttjande och avyttrade förlustenheter. Detta skulle i så fall 

understiga ett genomsnitt av var större noterade jämförelseobjekt ligger 

lönsamhetsmässigt idag (sju till åtta procent rörelsemarginal). Jämförelsen 

försvåras av en annorlunda geografisk mix, där marginalerna tenderar att 

vara lägre i Sverige.   

 

Långsiktigt har vi i basscenariot räknat med en tillväxt om tre procent och 

en rörelsemarginal (EBIT) på fem procent. Vi bedömer att det motsvarar 

en EBITDA-marginal på omkring 7,5 procent, det vill säga lägre än 

bolagets mål. Vi har räknat med en riskpremie på 8,9 procent baserat på 

en antagen marknadsriskpremie på 6,5 procent plus ett småbolagstillägg 

på 2,4 procent (Källa: PwCs Riskpremiestudien 2017). 

I tabellen nedan sammanfattar vi våra antaganden kring värderingen 

baserad på diskonterade prognostiserade kassaflöden.  

 

 

Vår värderingsmodell ger ett motiverat aktieägarvärde på cirka 10,3 

kronor per aktie. Som nämnts ovan har bolaget finansiella mål om en 

tillväxt på 15 procent i genomsnitt genom en organisk och förvärvad 

tillväxt samt en EBITDA-marginal på 10 procent. Vi har inte räknat med 

några förvärv i analysen men bolaget guidar för att cirka hälften av 

tillväxten ska genereras organiskt.  

 

Nedan följer en känslighetsanalys för vår värderingsmodell med den 

långsiktiga marginalen på x-axeln och genomsnittlig tillväxt under 

prognosperioden på y-axeln. Högre antaganden om tillväxt samt 

rörelsemarginaler skulle föga förvånande lyfta det motiverade värdet på 

aktien i vår modell. Om vi räknar med att målen uppfylls avseende 

organisk tillväxt och rörelsemarginal skulle det motsvara ett motiverat 

värde på 18,6 kronor per aktie.  
  



 

 

 

 

I tabellen nedan listar vi ett urval av jämförelseobjekt för GHP Specialty 

Care med avseende på intäkts- och vinstmultiplar. Jämförelsen störs dels 

av att flera bolag utgörs av större koncerner där specialistsjukvård endast 

är en del av verksamheten. Dessutom är många av de svenska bolagen 

verksamma inom omsorg. I GHP:s fall påverkas årets vinst i hög grad av 

negativa engångsposter. Vi har därför använt oss av en justerad vinst där 

vi återlägger engångskostnader kopplade till avyttringarna under andra 

kvartalet 2017.  

 

 

Om GHP skulle värderas till samma multiplar (median) som 

jämförelsegruppen ger det ett intervall mellan 5,3 kronor per aktie 

(EV/EBIT) och 17,8 kronor per aktie (EV/Sales). Ett genomsnitt av de tre 

värderingsparametrarna motsvarar 9,8 kronor per aktie.  

 

Rörelsemarginalen i jämförelsegruppen ligger på sju till åtta procent, det 

vill säga tydligt över GHP:s nivå i dagsläget. Det går därför att argumen-

tera för att de andra bolagen överlag förtjänar en högre värdering i förhål-

lande till sin försäljning än GHP. Jämförelsen understryker dock en 

potential till uppvärdering av aktien om GHP lyckas lyfta sina marginaler.  

 
  



 

 

GHP-aktien har haft en märkbart svagare utveckling än jämförelse-

objekten under det senaste året i synnerhet sedan april 2017 Nedgången 

har sammanfallit med de två senaste rapporterna, Annedalsklinikens 

försäljning av hela innehavet i GHP och ett höjt tonläge i den politiska 

debatten.  

 

I grafen nedan har vi räknat om de övriga aktierna i sektorns 

kursutveckling med GHP som jämförelsebas.   

 

 

 

GHP finansiella ställning har stärkts under de senaste åren i takt med en 

tydlig resultatförbättring. Bolaget har heller inte genomfört några större 

förvärv under senare år. Under 2016 ökade nettoskulden till följd av 

ökade investeringar och större kapitalbindning relaterad till verksamheten 

i Förenade Arabemiraten.  

 

 

Diagrammet ovan exkluderar skuldbokförda säljoptions- och 

tilläggsköpeskillingar (omkring 40 miljoner kronor per den 30 juni 2017). 

I samband med förvärv av vissa bolag har aktieägaravtal tecknats med 

utfärdade säljoptioner till ägare utan bestämmande inflytande. Det ger 

innehavaren rätt att sälja andelar till GHP till villkor baserat på vissa 

parametrar bland annat vinstmultiplar.  



 

 

Den finansiella ställningen är relativt god och GHP uppfyller sina villkor 

gentemot långivare, så kallade covenanter, i form av en soliditet om minst 

40 procent och en nettolåneskuld/EBITDA under 3,0 ggr. Bolaget uppger 

att de troligen inte kommer att genomföra något förvärv under den 

närmaste tiden då fokus ligger på att förbättra lönsamheten internt. Om 

utvecklingen går som vi förväntar oss kan det finnas ett visst förvärvs-

utrymme under 2018.  

 

GHP:s utdelningspolicy är att långsiktigt dela ut 50 procent av resultatet. 

GHP har genomfört utdelningar sedan 2014. För 2016 delades 0,30 

kronor per aktie ut, en dubblering jämfört med föregående år. Vi utgår 

från att denna nivå kommer att behållas för 2017 mot bakgrund av att vi 

ser förutsättningar för vinståterhämtning. Den svaga utvecklingen under 

andra kvartalet 2017 ökar dock osäkerheten. Ett höjt tonläge i den 

svenska politiska välfärdsvinstdebatten kan också inverka på styrelsens 

bedömning.  

 

Metroland BVBA är den störste ägaren. Detta bolag ägs huvudsakligen av 

Bo Wahlström som är styrelseledamot i GHP. Han har även kopplingar 

till Stena-sfären och sitter i styrelsen för Stena Adactum.  

I juni 2017 skedde en större ägarförändring då den näst störste ägaren 

Annedalskliniken sålde hela sitt innehav (13,4 procent av kapitalet). 

Därefter har Robur kommit in som ny ägare i GHP och flaggat för fem 

procent av innehavet. Grundarna Per Båtelson och Johan Wachtmeister 

återfinns också högt upp på ägarlistan.  

 

GHP har ett konvertibelprogram riktad till ledande befattningshavare. Det 

finns 958 000 konvertibler med ett lösenpris om 9,67 kronor per aktie. 

Det löper till år 2020 med en ränta om STIBOR plus tre procent.  

 

  

 
 



 

 

Daniel Öhman har varit verksam i koncernen under större delen av sin 

yrkesverksamma karriär. Han har tidigare varit Vd för GHP:s dotterbolag 

GHP Ortho Center IFK-Kliniken och är även Vd för verksamhetsområde 

Västra Götaland. Öhman tillträdde som Vd i november 2013. Hans egna 

samt närståendes innehav uppgår till 34 400 aktier och Öhman äger även 

239 500 konvertibler i GHP. 

 

Carsten Browall är ordförande sedan 2016 och har en bakgrund med 

ledande befattningar i bland annat Mölnlycke Healthcare, Nobel Biocare 

och Capio. Browall med närstående äger 295 882 aktier i GHP.  
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binationer av dessa. Historisk avkastning ska inte betraktas som en 

indikation för framtida avkastning. 
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Regulation S i United States Securities Act och tolkas i United States 

Investment Companies Act 1940) och får inte heller spridas till sådana 
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