
Swedfunds investeringar bidrar till 
att utveckla en självständig vård
sektor i länderna. Detta möjliggör 
god hälsa, med högre medellivslängd 
och lägre barnadödlighet, i enlighet 
med nr 3 av FN:s Globala mål för 
hållbar utveckling. Dessutom bidrar 
en hälsosammare befolkning till högre 
produktivitet hos arbetskraften, och 
därmed bättre förutsättningar för en 
inkluderande tillväxt och 
ökade skatteintäkter.

Arbete under året 
Under året har vi genomfört flera nya inves
teringar inom sektorn. Vi har bland annat 
investerat i Kasha Global, vars ehandels
plattform erbjuder kvinnor i framför allt 
Rwanda och Kenya att hitta information om 
och köpa preventivmedel, menstruations 
och hälsovårdsprodukter såväl online som 
offline. 

Ett annat exempel är vår investering i 
Jacaranda Maternity som arbetar för att 
minska mödra och barnadödligheten i 
Östafrika. Klinikerna erbjuder säker och 

kostnadsmässigt överkomlig mödravård, 
med kontinuerlig uppföljning under gravidi
teten fram till förlossning och efterföljande 
kontroller. Jacaranda integrerar Sexuell och 
reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) i 
sin strategi, med ett starkt fokus på förbätt
rad familjeplanering för sina kunder.

Vi har även arbetat intensivt för att 
med TAmedel stötta portföljbolag inom 
sektorn Hälsa i hanteringen av pandemin. 
Om skyddsutrustning saknas riskeras både 
patienter nas och personalens hälsa. I för

längningen kan det innebära att patienterna 
inte vågar besöka sjukvårdsinrättningen, 
vilket riskerar att negativt påverka den en
skildes hälsa. På så sätt är dessa TAinsatser 
ett viktigt bidrag för att säkerställa att klini
ker kan fortsätta hålla öppet och erbjuda en 
trygg miljö både för patienter och personal. 

Läs mer på nästa uppslag om hur vi med 
hjälp av TAmedel har bistått våra hälso
vårdsinvesteringar under pandemin. 

Investeringar i hälsa ger 
långsiktigt positiva effekter

Omkring 400 miljoner människor i utvecklingsländer saknar tillgång 
till elementär sjukvård, och kvaliteten på den vård som finns är ofta 
undermålig. Det beror bland annat på stor brist på kvalificerade 
 läkare och annan medicinsk personal samt läkemedel. 

För att säkerställa att alla människor 
har tillgång till hälsovård och läke
medel i utvecklingsländer behövs 

flera parallella initiativ av olika aktörer. 
Det innebär att regeringar i dessa länder 
bör satsa mer, samtidigt som traditionellt 
gåvobistånd, civilsamhälle samt erbjudanden 
inom den privata sektorn behövs. Utveck
lingsländernas sjukvård är ofta bristfällig 
och trycket på sjukvården har ökat som 
en konsekvens av pandemin. Redan skrala 
vårdresurser har styrts om för att prioritera 
coronarelaterad vård vilket lett till en undan
trängningseffekt. Pandemin har även lett till 
att människor i betydligt lägre utsträckning 
valt att besöka ett sjukhus av rädsla för 
att drabbas av smitta. Det har till exempel 
resulterat i färre förlossningar vid sjukhus, 
vilket i sin tur ökat andelen komplikationer 

i samband med  förlossning och även mödra 
och barndödlighet. 

Swedfund satsar framför allt på att investe
ra i allmänsjukvård, specialistvård, läkeme
delsindustrin, distribution av läkemedel och 
ehälsa. Vi arbetar på olika sätt för att hitta 
affärsmodeller och partners som möjliggör 
för oss att nå fler som idag inte får vård, givet 
de stora behov som finns. Samtidigt skapas 
det förutsättningar för att medicinsk kom
petens bibehålls i landet och kan föras vidare 
till andra sjukvårdsinrättningar.

Många av dessa investeringar är positiva 
ur ett jämställdhetsperspektiv, dels genom 
en hög andel kvinnor bland de anställda och 
dels genom tjänster riktade till kvinnor. Vi 
ser även digitalisering som ett viktigt sätt 
att utveckla hälsosektorn och bidra till ökad 
inkludering.
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Swedfund har under året gjort 
tre investeringar inom Hälsa
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II Swedfund har under året investerat i fonden 
HealthQuad II, som har en indisk fondförvaltare 
som finansierar och skapar nya möjligheter inom 
hälsovårdssektorn. Fonden backas upp av en av de 
ledande Private Equityfonderna inom hälsa i Asien, 
Quadria Capital. 

Fonden investerar bland annat i nystartade bolag 
som skapar innovativa hälso och sjukvårdslösningar 
som har potential att utveckla vården i utvecklings
länder. Det är viktigt eftersom sjukvården i utveck
lingsländer ofta är bristfällig och trycket på sjukvår
den ökat kraftigt när covid19viruset sprider sig. 

HealthQuad investerar i Indien, ett land som 
redan innan pandemin stod inför många hälso och 
sjukvårdsutmaningar när det gäller tillgänglighet, 
kvalitet och effektivt och att alla invånare inte har 
råd med vård. HealthQuad har bland annat investe
rat i Medikabazaar, en inköpsplattform som bidrar 
till ökad tillgänglighet till medicinsk utrustning och 
lägre priser samt ökad transparens i upphandlings
processer. 
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