Svenska spjutspetskliniker går in i globalt IVF-nätverk

Spanska Eugin, en av världens största IVFkoncerner, köper Nordic IVF och Stockholm IVF.
”Nu får vi ännu bättre möjligheter att hjälpa ofrivilligt barnlösa
par”, säger Stockholm IVF:s grundare Mats Brännström, vars
mångåriga forskning 2014 ledde till att världens första barn föddes
efter en livmodertransplantation.

Nordic IVF och Stockholm IVF utför tillsammans ungefär 2 000 IVF-behandlingar per år vid sina fyra
kliniker i Stockholm, Malmö och Göteborg. De fyra klinikerna går nu samman i det nya bolaget Eugin
Sweden, där de ursprungliga grundarna blir delägare. Verksamheten fortsätter som vanligt under samma
namn som tidigare, men tillgången till Eugins internationella nätverk av kliniker ökar utbudet av
behandlingar.
”Drivkraften att få barn är mycket stor. Många patienter söker sig
utomlands. Vi får ett nytt internationellt kontaktnät och förhoppningsvis kan vi erbjuda behandlingar som i dag inte erbjuds
i Sverige, som IVF med donerade könsceller och embryon”, säger
medicine doktor Ulf Zackrisson.
Assisterad befruktning växer snabbt både som forskningsfält och
marknad. Tekniken utvecklas och förfinas i rask takt, och efterfrågan
ökar när kvinnor väntar allt längre med att försöka få barn. I
Sverige behöver mer än 50 000 par hjälp för att bli gravida, ungefär
10 procent av alla par i fertil ålder. Läget är ungefär detsamma i
andra utvecklade länder.
”Sedan jag startade Stockholm IVF 2015 har efterfrågan på assisterad
befruktning vuxit snabbt, mycket på grund av ny teknik som gör det
möjligt att frysa ned obefruktade äggceller. Dessutom kan nu
ensamstående kvinnor erbjudas insemination med donerade
spermier, och från januari 2019 även IVF med donerade spermier”,
säger Mats Brännström.

Nordic IVF och
Stockholm IVF
har fyra kliniker i Stockholm, Malmö och Göteborg, med sammanlagt 20
specialister inom reproduktionsmedicin.

Eugin
är en av världens största
IVF-koncerner med 21
kliniker i Spanien, Danmark,
Estland, Italien, Colombia,
Brasilien och Förenade
Arabemiraten. Över 600
specialister är knutna till
koncernen, som varje år
utför mer än 24 000 IVFbehandlingar.

Han förutser att efterfrågan fortsätter öka när assisterad befruktning blir tillgängligt för alltfler patientgrupper.
”Vi tror att privatfinansierad assisterad befruktning i Sverige kommer att öka med ungefär 10 procent
årligen. Därför är det bra att vi nu får ännu bättre möjligheter att hjälpa fler ofrivilligt barnlösa par” säger
Mats Brännström.
Nordic IVF och Stockholm IVF har profilerat sig med topputrustade laboratorier och med embryologer
och doktorer som har aktiva forskarkarriärer vid sidan av det kliniska arbetet. Det gör Eugin till en
passande ägare, anser docent Pia Saldeen.
”Eugin har alltid arbetat i linje med den mest avancerade forskningen och inom en strikt ram för evidensbaserad medicin. Det är viktigt för oss, som också arbetar strikt evidensbaserat med den modernaste
tekniken”, säger hon.
Eugins vd Eduardo Gonzalez ser Nordic IVF och Stockholm IVF som ett värdefullt tillskott till koncernens
nätverk av IVF-kliniker i Europa, Latinamerika och i Mellanöstern.

”Vi har nu etablerat oss även i Sverige, som har en tradition av
innovation och kvalitetssäkring inom IVF. Detta är en viktig
strategisk satsning mot att blir världens största och ledande aktör
inom IVF inom två till tre år”, säger Eduardo Gonzalez.
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