Investeringer i helse og omsorg

Investeringsoversikt september 2020

Mobilitet

Marin / Maritim

Turisme

Helse

Annet

DSD ønsker å skape varige og bærekraftige verdier gjennom å være en aktiv eier i selskapene vi investerer i
Note: kakediagram viser illustrativ fordeling basert på størrelse/verdi.
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Hvorfor DSD er opptatt av helse og omsorg
• Overordnet:
• FNs bærekraftsmål nummer 3
• Bidra til å gjøre en forskjell
• Overordnede demografiske trender
• Gode avkastningsmuligheter
• Ikke mindre aktuelt etter covid - 19

• Men også lokale motivasjoner:
• Nytt sykehus
• Styrke helseklynge
• Fremme mulighet for medisinerutdanning i Stavanger?
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Den norske helsenæringen har en betydelig verdiskaping og kan bli et viktig svar
på helse- og omsorgsutfordringene de neste tiårene
Den norske helsenæringen
Private aktører i hele verdikjeden
Samlet omsetning 2019: NOK 148 milliarder

Helseindustri

Biotek /
Legemidler
NOK 28 mrd.

Diagnostikk
NOK 16 mrd.

Medtech
NOK 8 mrd.

Helse-IKT
NOK 5 mrd.

Behandling

Distribusjon

Utvikler og produserer helseprodukter
NOK 63 milliarder

Helse- og omsorgstjenester
NOK 53 milliarder

NOK 30 milliarder

Spes. Underleverandører
NOK 5 mrd.

Primær-helsetjeneste
NOK 23 mrd.

Spesialisthelsetjenester
og rehabilitering
NOK 18 mrd.

(Tidligere Weifa AS)
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Kilde: Menon Economics – Helsenæringens verdi 2020

Barnevern,
psykisk helse og
avhengighet
NOK 5 mrd.

Ulike mulige vinklinger
Bare Norge eller også internasjonalt

Direkteinvesteringer

Matche/co-investering

Fondsinvesteringer

Kombinasjon

• Investere i ledende
selskaper innenfor
sektorer som dagens
DSD kan forstå, regne
på samt bidra med
kompetanse og aktivt
eierskap
• Behandling,
distribusjon,
spesialiserte
underleverandører og
helse-IKT
• Utvide
investeringsteamet med
medisinfaglig
kompetanse for å kunne
gjøre
direkteinvesteringer
innenfor biotech,
pharma og medtech

• Investere med
kvalifiserte ledende
private investorer og
gjennomføre uavhengig
verifikasjon av
transaksjon
• Flere potensielle coinvestorer lokalt og
nasjonalt

• Indirekte investering
gjennom
fond/kapitalforvaltere for
å sikre diversifisering og
for å lære

• Kombinasjon av
direkteinvesteringer og
fondsinvesteringer der;
1.Direkteinvesteringene
og/eller co-investeringer
gjøres innenfor sektorer
der det ikke
nødvendigvis kreves
medisinfaglig
spisskompetanse
2.Fondsinvesteringer
gjøres i de resterende
sektorene for å ha
eksponering mot resten
av helsenæringen
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DSD AS
Børehaugen 1
4006 Stavanger
www.dsd.no

