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LOGEX, Prodacapo ja Ivbar yhdistävät voimansa Euroopan
johtavaksi sosiaali- ja terveydenhuollon kustannuslaskennan ja
laadunseurannan ohjelmistotoimittajaksi
Yritysten yhdistymisen tavoitteena on lisätä yritysten kykyä tukea sosiaali- ja
terveydenhuollon toimijoita palvelutuotantonsa laadun ja kustannustehokkuuden
kehittämisessä. Yhdessä LOGEX, Prodacapo ja Ivbar muodostavat jatkossa LOGEX
Groupin, johon kuuluvilla yrityksillä oli jo ennestään johtava asema Alankomaissa,
Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Isossa-Britanniassa sekä Ranskassa. Kehittyneiden
analytiikkaratkaisujen avulla LOGEX Groupilla on vertaansa vailla olevia valmiuksia tukea
sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen arvopohjaista kehittämistä:
•

LOGEXin pääkonttori sijaitsee Amsterdamissa ja se on Hollannin johtava
terveydenhuollon budjetointiin, kustannuslaskentaan ja sen analytiikkaan erikoistunut
ohjelmistoratkaisutoimittaja. Tammikuussa 2018 LOGEX yhdisti voimansa
hollantilaisen Value2Health yrityksen kanssa, joka on Alankomaiden markkinajohtaja
laadun analysointiin liittyvien ohjelmistoratkaisujen toimittajana. Kattavan
terveyshyötyjen mittaamistarjontansa avulla Value2Health mahdollistaa
terveydenhuollon palvelujen tuottajille, asiakkaille sekä järjestäjille luotettavan tavan
tunnistaa laatuun ja vaikuttavuuteen liittyviä kehittämiskohteita.

•

Prodacapon pääkonttori sijaitsee Helsingissä ja se on sosiaali- ja terveydenhuollon
kustannuslaskentaan sekä alueelliseen suorituskyvyn mittaamiseen erikoistunut
ohjelmistotalo, jolla on yhtiöt Suomessa, Ruotsissa, Norjassa sekä IsossaBritanniassa. Viime vuosina yritys on kehittänyt ainutlaatuisen analytiikka sovelluksen
sosiaali- ja terveydenhuollon alueelliseen palvelutuotannon seurantaan sekä
monipuoliseen analysointiin. Prodacapo on toiminut jo jonkin aikaa Ivbarin
terveyshyötyjen mittaamiseen liittyvien ratkaisujen jälleenmyyjänä Suomessa.

•

Ivbarin pääkonttori sijaitsee Tukholmassa ja se on terveyshyötyjen mittaamisen ja
analysoinnin sekä arvopohjaisten laskutusjärjestelmien markkinajohtaja Ruotsissa
sekä Ranskassa. Ivbarin tavoitteena on tukea terveydenhuollon toimijoita
terveyshyötyjen mittaamisessa sekä analysoinnissa ja siten toiminnan
pitkäjänteisessä kehittämisessä.

Uuden konsernirakenteen tavoitteena on tarjota LOGEX Groupiin kuuluville yrityksille
suotuisa ympäristö kehittää ydinosaamistaan ja tuotevalikoimaansa palvelemaan
asiakkaiden alati muuttuvia tarpeita.
"Asiakkaamme hyötyvät monipuolisemmasta tuotevalikoimaistamme sekä suuremman
kansainvälisen konsernin mukanaan tuomasta jatkuvuudesta ja vakaudesta. Toivomme, että
asiakkaamme voivat luottavaisin mielin tehdä pitkän aikavälin sitoumuksia ja nähdä meidät
strategisena kumppaninaan. Viime kädessä tavoitteena on tietenkin se, että sosiaali- ja
terveydenhuollon palveluja käyttävät kansalaiset saavat konkreettisia hyötyjä," sanoo
LOGEX Groupin toimitusjohtaja Philipp Jan Flach.
Useissa Euroopan maissa sosiaali- ja terveydenhuollon menot kasvavat
bruttokansantuotetta nopeammin. Siksi tehokkuuden lisäämiseen ja suorituskyvyn

parantamiseen liittyvien ohjelmistoratkaisujen kysyntä on kasvussa. Yhdistyminen vahvistaa
kaikkien maiden tuotevalikoimaa ja tekee LOGEX Groupin tarjonnasta
kokonaisvaltaisempaa.
"Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen vaikuttavuus ja kustannustehokkuus ovat
asiakkaidemme keskeisimpiä kehittämiskohteita. Uuden yhtiömme ratkaisukokonaisuus
parantaa olennaisesti edellytyksiämme tukea terveyshyötyjen ja kustannusten monipuolista
arviointia ja siten asiakkaidemme siirtymistä arvopohjaiseen palvelutuotannon ohjaukseen
(Value-Based Healthcare). Laaja eurooppalainen verkostomme tarjoaa asiakkaillemme
mahdollisuuden potilas- ja asiakasryhmäkohtaiselle kansainvälisen tason
vertaisarviointiyhteistyölle, " sanoo Prodacapon toimitusjohtaja Kari Lappalainen.
FCG Finnish Consulting Group myy FCG Prodacapo Groupin kokonaisuudessaan LOGEX
Groupille. Yhteistyö FCG:n muiden liiketoimintojen kanssa jatkuu ja kaupan myötä syntyy
uusia asiakaskuntaa hyödyttäviä mahdollisuuksia.
”Saadessamme ostajalta tarjouksen FCG Prodacapo Groupista, arvioimme eri vaihtoehtoja
huolella. Ostajan visio vakuutti meidät siitä, että LOGEX Groupilla on erinomaiset
edellytykset tuottaa kansainvälisesti kilpailukykyinen Value-Based Healthcare –
ratkaisutarjonta. Muilta osin FCG jatkaa vahvaa panostustaan korkeatasoisten sosiaali- ja
terveydenhuollon ratkaisujen ja palvelujen kehittämisessä,” sanoo FCG Finnish Consulting
Groupin toimitusjohtaja Ari Kolehmainen.
Uuden LOGEX Groupin pääkonttori sijaitsee Amsterdamissa. Konsernilla on toimipaikkoja
Alankomaissa, Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Isossa-Britanniassa, Tšekeissä sekä
Ranskassa.
"Laajentamalla maantieteellistä jalanjälkeämme ja tulemalla todella eurooppalaiseksi
yritykseksi saamme ainutlaatuisia mahdollisuuksia parantaa terveydenhuollon toimivuutta eri
markkinoilla ja alueilla sekä eri potilasryhmien keskuudessa,” sanoo Ivbarin toimitusjohtaja
Jonas Wohlin.
Logex Groupilla on yli 250 työntekijää. Uuden konsernin toimitusjohtaja on Philipp Jan Flach.
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