
 

 
Medicover är ett ledande internationellt hälsovårds- och diagnostikföretag som grundades 1995. Medicover driver ett stort antal 
öppenvårdskliniker, sjukhus, specialistvårdsenheter samt laboratorier. De största marknaderna är Polen och Tyskland. För 2016, så 
uppgick Medicovers omsättning till cirka 0,5 miljarder euro och anställda till 14 400. För mer information, besök www.medicover.com 
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NYTT ERSÄTTNINGSSYSTEM I POLEN 

Den polska nationella hälsofonden (Narodowy Fundusz Zdrowia, NFZ) implementerar nu sitt 
nya ersättningssystem, vilket kommer att påverka våra kontrakt från och med 31 mars. 
Medicover kommer inte längre att tillhandahålla NFZ, tjänster inom hjärtkirurgisk vård och 
några generella tjänster. Men kontrakten avseende kardiologi - och intensivvårdstjänster är 
fortfarande aktuella och är under övervägande för anbudsförfarande. 

För 2017, utgjorde alla kontrakt med NFZ 1,5% av Medicovers omsättning och 3,1% av 
omsättningen för divisionen Healthcare Services. Kontrakten som avslutas per den 31 mars 
motsvarar 8,8 miljoner euro, medan kontrakten för kardiologi och intensivvård som 
fortfarande är aktuella motsvarar 3,9 miljoner euro. Lönsamheten på kontrakten för kardiologi 
och intensivvård bidrar positivt till marginalen för divisionen. Den negativa effekten på 
EBITDA från de uppsagda kontrakten uppskattas till mellan 0,2-1,5 miljoner euro år 2018 och 
ingen påverkan 2019. Det slutliga utfallet inom intervallet beror på de ytterligare åtgärder 
NFZ kommer att ta och som förväntas under mars. 

Medicover Hospital kommer att använda den kapacitet som frigörs till att expandera utbudet 
av tjänster inom privatbetald vård, vilket kommer att kompensera dessa intäkter över tiden.  

”Vi är stolta över de tjänster vi tillhandahåller på sjukhuset Wilanow i Polen och ser fram 
emot att ge service till NFZ, om det behövs på längre sikt. Vi förbereder organisationen för 
olika alternativ och har redan börjat omfördela resurser”, säger Fredrik Rågmark, VD 
Medicover. 

 

 

 

För ytterligare information vänligen kontakta: 
Paula Treutiger, Director Corporate Communication and Investor Relations 

0733-666599 

paula.treutiger@medicover.com 
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