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Fåhraeus Startup & Growth AB investerar i den digitala 
överviktskliniken Yazen Health.  
 
Fåhraeus Startup & Growth och SmiLe Inject Capital investerar i Yazen Health som erbjuder 
överviktiga digital vård i kombination med läkemedel, för att lägga om sin livsstil och uppnå 
långsiktigt hållbar viktnedgång. Tillsammans med befintliga ägare och affärsänglar tar bolaget 
in 11,2 miljoner kronor för att expandera på den svenska marknaden. 
 
Magnus Nyhlén, som är läkare och medgrundare av Yazen Health med lång erfarenhet av digital vård 
som grundare av Min Doktor berättar: 
 

Vi kommer att satsa på att marknadsföra Yazen så att fler som behöver hjälpen hittar hit, vi vill 
att Sverige får upp ögonen för oss. Vi kommer också fortsätta utveckla tjänsten med till exempel 
automatisering, stödfunktioner och diagnossystem som stöd för våra behandlare – sånt som vi 
haft nytta av under uppbyggnaden av Min Doktor. Men vårt primära fokus ligger på att skapa 
kännedom om Yazen och förtroende för tjänsten, säger Magnus. 

  
Startups inom hälsa är fortfarande hett bland investerarna trots den dämpade marknaden, menar 
Christer Fåhraeus som övertygats om Yazen’s potential: 
 

”Det här är en lösning som behövs och fungerar, och när det kommer till hälsa finns en 
betalningsvilja. Teamet har gedigen erfarenhet, de var pionjärerna bakom Sverige första digitala 
vårdgivare och har värdefulla kunskaper om hur digital vård bäst ges av behandlarna och tas 
emot av patienterna. Bara i Sverige finns en stor marknad för Yazen och jag tror det här kommer 
att växa snabbt” säger Christer Fåhraeus, Partner på Fåhraeus Startup & Growth. 

 
Helhetslösningen som erbjuds innebär att patienten efter provtagning och utredning får hjälp av ett 
team av dietister, psykologer, personliga tränare, läkare och parallellt med det även ett läkemedel 
som minskar hungern. Yazens tjänster och det aktuella läkemedlet bekostas helt av patienten själv, 
utan offentlig finansiering eller läkemedelssubventioner. Detta trots att viktnedgång som leder till en 
bättre hälsa för målgruppen innebär stora samhällsekonomiska besparingar. 
 

”Vårdköerna är långa i Sverige och folk blir tyvärr bara sjukare när de får vänta på hjälp. Det 
offentliga pratar om satsningar på preventiv vård men det svenska folket har inte sett effekterna 
av det pratet. Då behövs alternativ som patienten kan välja bland och när det kommer till hälsan 
lägger folk mycket pengar på olika metoder med varierande framgång. Visst är det tråkigt att det 
offentliga inte prioriterar den här frågan och man kan fråga sig vad ett kilo är värt? Studier visar 
att en person med övervikt som genomgår den här behandlingen kan gå ner 16% i vikt på ett år 
och det ger i sin tur lägre blodtryck, förbättrade blodfetter och kraftigt minskad risk för diabetes 
typ 2, säger Magnus Nyhlén, läkare och grundare av Yazen Health. Då finns det stora pengar att 
spara för samhället”, säger Magnus Nyhlén. 
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Om Yazen Health 

 

 
Yazen Health grundades i Lund 2021 och är en registrerad vårdgivare. Företaget erbjuder stöd för 
långsiktig viktnedgång genom digitala vårdtjänster av läkare, dietister, psykologer och personliga 
tränare, i kombination med modern läkemedelsbehandling. Grundarteamet utgörs av Magnus Nyhlén, 
läkare och entreprenör, Otto Bretz CTO, Fredrik Meurling vd, och Martin Carlsson, docent och 
specialistläkare i endokrinologi. 
 
 
För mer information, besök Yazen Healths hemsida www.yazen.se. 
 
Om Fåhraeus Startup & Growth AB 
 

 
Fåhraeus Startup & Growth (FSG) är en riskkapitalfond startad av Christer Fåhraeus och Emanuel 
Eriksson år 2021 som förvaltas tillsammans med Linus Wiebe. FSG investerar i Life science- och 
techbolag med banbrytande innovativa lösningar. Utgångspunkten är att varje investering börjar med 
människorna bakom företaget. För att kunna förverkliga ett bolags verkliga potential krävs en 
dedikerad och skärpt ledningsgrupp. FSG arbetar tillsammans med grundarna, ledningen och 
styrelsen för att realisera den inneboende potential som finns i företaget. FSG är en aktiv ägare med 
ett brett industriellt nätverk för att stödja portföljbolagen. 
 
 
För mer information, besök FSGs hemsida www.fsgfond.com. 
 
 

 


