
Clinicbuddy ansluter sig till Alfa eCare gruppen  
med stöd från Main Capital  

Main Capital, Stockholm, 17. Juni 2021 
 
Alfa eCare, en erkänd mjukvaruleverantör inom e-hälsa som tillhandahåller lösningar till 
offentliga och privata vårdgivare, förvärvar Clinicbuddy, leverantör av moderna 
elektroniska journalösningar.  

Clinicbuddy, ett Stockholm-baserat företag, grundades 2006. Clinicbuddy erbjuder en bred 
portfölj av SaaS-lösningar till över 500 kunder med ett tydligt fokus på den privata 
vårdmarknaden. Företaget har visat en tillväxttakt i återkommande intäkter över 45% under 
de senaste tre åren drivet av plattformens skalbarhet. Genom en hög grad av flexibilitet och 
ett modulbaserat system har Clinicbuddy lyckats expandera även internationellt och stödjer 
i dagsläget kunder i 9 länder. Produktportföljen fokuserar på specialiserade lösningar för 
arkivering, dokumentation, ekonomi och patientbokning riktat mot kliniker som erbjuder 
bland annat rehabilitering, specialiserade operationer samt psykiatrisk vård.  

Kombination av två ledande och kompletterande produkterbjudanden utgör ett strategiskt 
steg för Alfa eCare som ytterligare befäster gruppens position som en ledande SaaS 
leverantör inom e-hälsa på den svenska marknaden. Förvärvet av Clinicbuddy möjliggör en 
unik kombination av tjänster med lösningar som sträcker sig från informationssystem, 
planering och journalföring till patientbokning och redovisningshantering för vårdgivare. 
Det kombinerade erbjudandet gör det möjligt för gruppen att ytterligare stödja 
digitaliseringen av vårdsektorn genom ökad effektivitet och förbättrad processhantering för 
vårdgivare samt placerar gruppen i en stark position för vidare gemensamt värdeskapande 
med kunderna.  

Alfa eCare har en tydlig organisk tillväxtstrategi, som kompletteras med strategiska förvärv 
som syftar till att skapa en ledande e-hälso-aktör på den nordiska vårdmarknaden. Main 
Capital stödjer koncernen med denna strategi genom sin  

erfarenhet, på den europeiska e-hälsomarknaden, från tidigare investeringar i e-hälso-
mjukvaruföretag såsom Enovation, SDB Group, RVC Medical IT, The Patient Safety 
Company och Regas.  

 

Albert Winter, VD Alfa eCare: “Genom kombinationen med Clinicbuddy stärker vi vår position 
på den svenska vårdmarknaden och utvidgar vår närvaro på den privata vårdmarknaden för att 
stödja ytterligare organisk tillväxt och samtidigt accelerera vår resa internationellt. Med 
Clinicbuddys breda och skalbara lösningssvit kommer Alfa eCare-sortimentet bli ännu bättre 
utrustat för att skapa mervärde för våra slutkunder.”  

Per Svalvik, VD Clinicbuddy: “Alfa är en partner vi samarbetat med i flera år och vi är väldigt 
glada att presentera den här nyheten tillsammans. Vi har flera synergier och berör tillsammans en 
stor del av marknaden inom vård och omsorg i den Nordiska Regionen. För Clinicbuddys del är det 
rätt plats att vara på för att vi skall nå högre höjder".  



Charly Zwemstra, VD Main Capital: “Main har investerat i Alfa eCare för att stödja företaget i 
nästa tillväxtfas. Efter den framgångsrika integrationen av Alfas första förvärv ”Joliv” under 2020 
utgör den strategiska kombinationen med Clinicbuddy ytterligare ett viktigt steg på Alfa eCare´s 
resa mot att bli en ledande nordisk mjukvaruleverantör av e-hälsolösningar. Tillsammans med 
Clinicbuddy kommer Alfa eCare gruppen kunna erbjuda sina kunder ytterligare verktyg för 
värdeskapande och nå över 1000 vårdgivare på den privata samt offentliga vårdsektorn, vilket gör 
bolaget väl positionerat för vidare internationell expansion med sin skalbara produktportfölj”.  

 

Om Alfa eCare 

Alfa eCare grundades 1998 och är baserat i Malmö, Sverige. Koncernen är en erkänd 
mjukvaruleverantör inom e-hälsa, som erbjuder lösningar till både offentliga och privata 
vårdgivare i hela Sverige. Kunderna sträcker sig från kommuner och privata 
omsorgsleverantörer till regioner, allmänläkare, tandläkare och offentliga institutioner. 
Alfa eCares breda erbjudande inkluderar både kompletta informationssystem och 
nischprodukter, såsom lösningar för journalföring, elektronisk förskrivning, 
medicinhantering och vårdplanering.  

 

Om Clinicbuddy  

Clinicbuddy grundades 2006 och är baserat i Stockholm, Sverige. Företaget erbjuder e-hälso 
SaaS-lösningar främst för privata vårdgivare på den svenska marknaden. Kärnprodukten är 
en heltäckande lösning för arkivering av elektroniska hälsojournaler, kompletterad med 
smarta lösningar för ekonomi och patientbokning. Clinicbuddy levererar sin plattform till 
kunder i ett flertal vertikaler, med en stark närvaro hos kliniker inom rehabilitering, 
specialiserade operationer samt psykiatrisk vård. Kunder inkluderar: Össur, S:t Lukas och 
Chiropractisch Centrum voor Rug & Nek.  

 

Om Main Capital Partners  

Main Capital Partners är en strategisk investerare med ett exklusivt fokus på 
mjukvarusektorn i Benelux, DACH området och Norden. Main har en långsiktig 
investeringshorisont fokuserad på framgångsrika partnerskap med ledningsgrupper, med 
målet att tillsammans bygga större software grupper. Main förvaltar cirka 1 miljard euro för 
investeringar i mogna och växande mjukvarubolag. Inom denna sektor är Main Capital det 
mest specialiserade bolaget med inriktning på majoritetsutköp och tillväxtkapital i ett 
senare skede. Fonden drivs av ett erfaret team av professionella investerare från kontor 
baserade i Haag, Düsseldorf och Stockholm.  

Main Capital Partners nuvarande portfölj inkluderar snabbväxande mjukvara och SaaS-
företag som Paragin (NL, lärande), FOCONIS (DACH, finansiella tjänster), Relyon (NL, 
fieldservice management), Pointsharp (SE, cybersäkerhet), MACH AG (DACH, statlig 
mjukvara), Textkernel (NL, HR-mjukvara), Exxellence (NL, statlig mjukvara), WoodWing 
(NL, ECM/DAM mjukvara), Alfa (SE, sjukvård/statlig mjukvara), Optimizers (NL, SCM 
mjukvara), Assessio (SE, HR mjukvara), GBTEC (DACH, BPM/GRC mjukvara), Onventis 



(DACH, mjukvara för upphandling). HYPE Innovation (DACH, innovationshantering), 
Cleversoft (DACH, RegTech), Enovation (NL, sjukvård), SDB Groep (NL, sjukvård), Jobrouter 
(DACH, BPM/WFM mjukvara), GoconnectIT (NL, GIS/FSM mjukvara), Inergy (NL, BI 
mjukvara), KING Software (NL, ERP/bokföring) Artegic (DACH, 
marknadsföringsautomation), OBI4wan (NL, kundengagemang och chat-bot plattform), b + 
m Informatik (DACH, finansiella tjänster) och ChainPoint (NL, SCM mjukvara).  

Tidigare framgångsrikt utvecklade portföljbolag som har vuxit betydligt under Main 
Capitals ledning inkluderar RVC (NL, sjukvård), Connexys (NL, HR mjukvara) Roxit (NL, 
statlig mjukvara), Axxerion (NL, mjukvara för hantering av anläggningar), Ymor (NL, APM-
lösning), Onguard (NL, mjukvara för hantering av krediter), Sofon (NL, CRM/CPQ mjukvara) 
och TPSC (NL, sjukvård GRC mjukvara).  
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Alfa eCare, Malmö 2021-06-17 

Alfa eCare, en erkänd mjukvaruleverantör inom e-hälsa som tillhandahåller lösningar till 
vård och omsorg inom offentliga och privata vårdgivare, förvärvar Clinicbuddy, leverantör 
av moderna elektroniska journalösningar.  

Clinicbuddy, baserat i Stockholm, grundades 2006. Clinicbuddy erbjuder en bred portfölj av 
SaaS-lösningar till över 500 kunder med ett tydligt fokus på den privata vårdmarknaden. 
Företaget har haft en snabb tillväxttakt med över 45% under de senaste tre åren drivet av 
plattformens skalbarhet. Genom en hög grad av flexibilitet och ett modulbaserat system har 
Clinicbuddy lyckats expandera även internationellt och stödjer i dagsläget kunder i 9 länder. 
Produktportföljen fokuserar på specialiserade lösningar för arkivering, dokumentation, 
ekonomi och patientbokning riktat mot kliniker som erbjuder bland annat rehabilitering, 
specialiserade operationer samt psykiatrisk vård.  

Kombination av två ledande och kompletterande produkterbjudanden utgör ett strategiskt 
steg för Alfa eCare som ytterligare befäster gruppens position som en ledande SaaS 
leverantör inom e-hälsa på den svenska marknaden. Förvärvet av Clinicbuddy möjliggör en 
unik kombination av tjänster med lösningar som sträcker sig från informationssystem, 
planering och journalföring till patientbokning och redovisningshantering för vårdgivare. 
Det kombinerade erbjudandet gör det möjligt för gruppen att ytterligare stödja 
digitaliseringen av vårdsektorn genom ökad effektivitet och förbättrad processhantering för 
vårdgivare samt placerar gruppen i en stark position för vidare gemensamt värdeskapande 
med kunderna.  

Alfa eCare har en tydlig organisk tillväxtstrategi, som kompletteras med strategiska förvärv 
som syftar till att skapa en ledande e-hälso-aktör på den nordiska vårdmarknaden. Main 
Capital stödjer koncernen med denna strategi genom sin erfarenhet, på den europeiska e-
hälsomarknaden, från tidigare investeringar i e-hälso-mjukvaruföretag såsom Enovation, 
SDB Group, RVC Medical IT, The Patient Safety Company och Regas.  

 

Albert Winter, VD Alfa eCare: “Genom kombinationen med Clinicbuddy stärker vi vår position 
på den svenska vårdmarknaden och utvidgar vår närvaro på den privata vårdmarknaden för att 
stödja ytterligare organisk tillväxt och samtidigt accelerera vår resa internationellt. Med 
Clinicbuddys breda och skalbara lösningssvit kommer Alfa eCare-sortimentet bli ännu bättre 
utrustat för att skapa mervärde för våra slutkunder.”  

Per Svalvik, VD Clinicbuddy: “Alfa är en partner vi samarbetat med i flera år och vi är väldigt 
glada att presentera den här nyheten tillsammans. Vi har flera synergier och berör tillsammans en 
stor del av marknaden inom vård och omsorg i den Nordiska Regionen. För Clinicbuddys del är det 
rätt plats att vara på för att vi skall nå högre höjder".  

 



Charly Zwemstra, VD Main Capital: “Main har investerat i Alfa eCare för att stödja företaget i 
nästa tillväxtfas. Efter den framgångsrika integrationen av Alfas första förvärv ”Joliv” under 2020 
utgör den strategiska kombinationen med Clinicbuddy ytterligare ett viktigt steg på Alfa eCare´s 
resa mot att bli en ledande nordisk mjukvaruleverantör av e-hälsolösningar. Tillsammans med 
Clinicbuddy kommer Alfa eCare gruppen kunna erbjuda sina kunder ytterligare verktyg för 
värdeskapande och nå över 1000 vårdgivare på den privata samt offentliga vårdsektorn, vilket gör 
bolaget väl positionerat för vidare internationell expansion med sin skalbara produktportfölj”.  

 

Om Alfa eCare  

Alfa eCare grundades 1998 och är baserat i Malmö, Sverige. Koncernen är en erkänd 
mjukvaruleverantör inom e-hälsa, som erbjuder lösningar till både offentliga och privata 
vårdgivare i hela Sverige. Kunderna sträcker sig från kommuner och privata 
omsorgsleverantörer till regioner, allmänläkare, tandläkare och offentliga institutioner. 
Alfa eCares breda erbjudande inkluderar både kompletta informationssystem och 
nischprodukter, såsom lösningar för journalföring, elektronisk förskrivning, 
medicinhantering och vårdplanering.  

 

Om Clinicbuddy  

Clinicbuddy grundades 2006 och är baserat i Stockholm, Sverige. Företaget erbjuder e-hälso 
SaaS-lösningar främst för privata vårdgivare på den svenska marknaden. Kärnprodukten är 
en heltäckande lösning för arkivering av elektroniska hälsojournaler, kompletterad med 
smarta lösningar för ekonomi och patientbokning. Clinicbuddy levererar sin plattform till 
kunder i ett flertal vertikaler, med en stark närvaro hos kliniker inom rehabilitering, 
specialiserade operationer samt psykiatrisk vård. Kunder inkluderar: Össur, S:t Lukas och 
Chiropractisch Centrum voor Rug & Nek.  

 

Om Main Capital Partners  

Main Capital Partners är en strategisk investerare med ett exklusivt fokus på 
mjukvarusektorn i Benelux, DACH området och Norden. Main har en långsiktig 
investeringshorisont fokuserad på framgångsrika partnerskap med ledningsgrupper, med 
målet att tillsammans bygga större software grupper. Main förvaltar cirka 1 miljard euro för 
investeringar i mogna och växande mjukvarubolag. Inom denna sektor är Main Capital det 
mest specialiserade bolaget med inriktning på majoritetsutköp och tillväxtkapital i ett 
senare skede. Fonden drivs av ett erfaret team av professionella investerare från kontor 
baserade i Haag, Düsseldorf och Stockholm.  

 

 

 

 



Mer information 

För mer information är ni välkomna att kontakta Albert Winter, VD Alfa eCare  

+46 (0) 70 389 7743  

albert.winter@alfaecare.se  

www.alfaecare.se 

 

Alfa eCare skapar digitala lösningar och tjänster för vård och omsorg, med fokus på 
användarvänlighet i alla led. Alfa eCare gör det lätt att göra rätt genom att kombinera 
teknisk spetskompetens med lyhördhet för verksamhetens och användarnas behov.  
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