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Fokus på att starta upp nya distributörer och att stärka organisationen 

Kvartalet 1 juli – 30 september  

• Claes Blanche tillträder som vd (tf). Bolaget går in i ny fas med ökat fokus och tempo i 

säljprocessen. 

• Johan Itzel tillträder rollen som senior rådgivare.  

• Annika Solehav rekryteras som ny COO för ObsteCare, med syfte att stärka bolagets 

produktförsörjning, kvalitet samt utveckling av nästa generations system.  

• Nytt distributörsavtal tecknat för Israel.  

• Samarbetet med amerikanska distributören CCSI fördjupas gällande FDA-ansökan, för att 

säkra en lyckad registrering. 

 

• Nettoomsättningen uppgick till 95 (121) KSEK  

• Resultat efter finansiella poster uppgick till -1 710 (-977) KSEK  

• Resultat per aktie uppgick till -0,100 (-0,075)   

   

Väsentliga händelser efter perioden 

• Distributörsavtal tecknat för Vietnam och Frankrike 

• FDA-ansökan färdigställd och inlämnad. 

• Totalt 80 verksamhetschefer, gynekologer samt barnmorskor från förlossningskliniker i 

Sverige, deltog vid bolagets seminarium om värksvaghet och AFL®-metoden.   

 

Rapportperioden 1 januari - 30 september 

• Nettoomsättningen uppgick till 608 (409) KSEK 

• Resultat efter finansiella poster uppgick till -4 988 (-2 649) KSEK 

• Resultat per aktie uppgick till -0,292 (-0,200)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

 

 

Claes Blanche tf VD, ObsteCare AB 

Kommentarer från VD  

USA – FDA 
Ansökan till FDA om marknadsregistrering är nu 

inlämnad. Ett godkännande från FDA är ett 

nödvändigt steg för att kunna marknadsföra 

produkterna i USA, en marknad med ca 2000 

potentiella förlossningskliniker.  

 

Under perioden har vi fördjupat samarbetet med vår 

distributör för Nordamerika, CCSI, både gällande 

FDA-ansökan men också i samband den lyckade 

användarstudie som genomförts.  

 

Planen är att det ska bidra till en snabbare lansering 

när FDA godkänner AFL®-systemet för försäljning på 

den amerikanska marknaden.  

 

USA har totalt 300 miljoner invånare och ca 4 miljoner 

förlossningar varje år. Vår partner och distributör CCSI, 

har en befintlig kundstock som hanterar ca 1 miljon 

av dessa förlossningar. 

 

Fokus på ökad försäljning och intäkter 
Min uppgift som tf VD är att öka tempot i 

försäljningen och även intäkterna från både 

befintliga och nya kunder. 

 

Under kvartal 3 tecknades avtal med en ny distributör 

i Israel. I Israel sker ca 185,000 förlossningar per år. 

MedLife, vår nya distributör, har etablerade 

kundkontakter hos en betydande del av klinikerna. 

 

Tillsammans med den nya distributören för Benelux 

(BMA) genomfördes en större utbildningsaktivitet för 

att lägga upp strategin inför lansering.  

 

Vi fokuserar på att hitta distributörer på marknader 

med stor potential sett till antal födslar. Vi tittar också 

på förlossningsklinikernas kapacitet och storlek – samt 

att det finns uttalade mål att reducera användning 

av värkstimulerande läkemedel och att minska antal 

kejsarsnitt.  

 

Ett flertal marknader visar stort intresse för AFL®-

metoden och vi planerar att framåt etablera nya 

distributörer i en jämn takt. Intresset vi möter visar att 

AFL®-metoden ligger rätt i tiden, då man från hälso- 

och sjukvården samt även politiskt håll, driver 

program i många länder för att skapa tryggare 

förlossningar, minska antalet kejsarsnitt och minska 

användningen av oxytocin. 

 

Vi har en tydlig och strukturerad process för att hitta 

nya distributörer och ställer höga krav på 

engagemang, investeringar i marknadsaktiviteter och 

utbildning för kunder.  

 

Seminarium om värksvaghet 
För att lyfta detta viktiga ämne och skapa kännedom 

om AFL®-metoden, genomfördes ett mycket lyckat 

seminarium om värksvaghet i Stockholm under 

oktober månad. 

 

Drygt 80 potentiella användare, så som 

verksamhetschefer, gynekologer samt barnmorskor 

fick höra det senaste inom forskning och kliniska 

metoder när det gäller värksvaghet och AFL®-

metoden.  

 

Bland talarna fanns tunga namn som Doktor Mike 

Robson (Irland), Professor emerita Kerstin Uvnäs-

Moberg (KI Sverige), Professor Susan Wray 

(England)och AFL®-metodens innovatör - Docent Eva 

Wiberg-Itzel (SÖS/KI Sverige). Eva Wiberg-Itzel 

berättade om sin forskning på SÖS och Karolinska. 

Det värmer i hjärtat att få vara del i hennes 

brinnande önskan om att skapa förståelse för 

förlossningens mysterium och gå i bräschen för ett 

helt nytt sätt att hantera värksvaga förlossningar med 

AFL®-metoden.  

 

Innovation av en kvinna - för kvinnor, som verkligen 

bidrar till nytta och tryggare förlossningar för såväl 

mammor som pappor och barn. Och det, inom ett 

område där mycket lite hänt de senaste 40 åren! Vårt 

mål är att genomföra liknande seminarium även på 

andra orter, städer och länder i Norden under nästa 

år. 

 

Försäljning 
Försäljningen under perioden januari – september 

visar en fortsatt god ökning med nästan 50%, jämfört 

med samma period föregående år. Försäljningen 

under kvartal 3 minskade dock med 21%, delvis 

beroende på att sommarmånaderna i kvartal 3 är 

svagare än övriga kvartal, då flera av ObsteCares 

kunder delvis drar ner sin verksamhet.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

 

 

Om ObsteCare 

ObsteCare erbjuder tryggare förlossningar för 

mamma, barn och förlossningskliniken. 

Långdragna förlossningar är ett stort problem vid 

förlossningskliniker världen över och beror oftast på 

värksvaghet. Värksvaga kvinnor är en stor, 

svårbehandlad och mycket resurskrävande grupp. 

Värksvaghet leder ofta till onödigt lidande och 

belastar sjukvårdens resurser hårt. Dessa förlossningar 

slutar ofta med akut kejsarsnitt och en ökad risk för 

allvarliga komplikationer för både mamma och barn. 

 

Ca 40 procent av alla förstföderskor drabbas av 

värksvaghet, vilket representerar cirka en miljon 

kvinnor varje år bara i Europa. Ett kejsarsnitt är mer än 

dubbelt så dyrt som en normal förlossning och 

uppskattningsvis kostar akuta kejsarsnitt årligen 6 000 

MSEK bara i Europa. Värksvaghet medför stora 

kostnader för vården i samband med förlossningen, 

men också längre fram i livet. Detta till följd av 

förlossningsrelaterade skador som kan vara både 

psykiska och fysiska.  

 

Livmodern är en muskel, vars uppgift är att under 

värkarbetet vid förlossning, rytmiskt pressa ut barnet. 

Livmodern fungerar som vilken annan muskel som 

helst i kroppen. Den kan vid hög påfrestning under ett 

långdraget värkarbete drabbas av utmattning till 

följd av för höga halter av mjölksyra.  

 

ObsteCare har utvecklat ett komplett 

förlossningsövervakningssystem, AFL®, som bygger på 

mätning av halten mjölksyra i fostervatten (Amniotic 

Fluid Lactate). 

 

En hög nivå av mjölksyra, gör att livmoderns arbete 

fungerar sämre och kvinnans värkar blir svaga. Redan 

tidigt i förlossningsarbetet, kan man med ObsteCares 

metod identifiera potentiellt svåra och utdragna 

förlossningar orsakade av värksvaghet. AFL®-

metoden ger nyckelinformation om kvinnans status 

och förmåga. Det ökar möjligheten för 

förlossningsläkarna att hantera förlossningen på bästa 

sätt, anpassat för varje kvinna.  

 

Idag används värkstimulerande dropp (oxytocin) 

världen över, som behandling vid värksvaghet. 

Samma dos och behandling till alla kvinnor, vilket ofta 

inte ger önskad effekt. Genom att använda AFL®-

metoden och få rätt information om varje kvinnas 

status, kan också behandlingen med 

värkstimulerande dropp, individanpassas för varje 

kvinna. Det ökar sannolikheten för en normal, vaginal 

förlossning med färre komplikationer för både 

mamma och barn. 

 

ObsteCare erbjuder ett system, AFL®-Monitoring 

System, för övervakning av förlossningsförloppet 

genom att mäta mjölksyrahalten i fostervatten.  AFL® 

är skräddarsytt för användning på förlossningskliniker 

och består av mätprober (engångsartiklar) och 

analysutrustning.  I erbjudandet ingår också klinisk 

utbildning i diagnostik och behandling av 

värksvaghet. 

 

AFL® är det ledande systemet för att individanpassa 

användningen av värkstimulerande dropp och 

därmed minska antalet akuta kejsarsnitt och skador i 

samband med förlossningen.  

 

För mer information se www.obstecare.com 

 

REDOVISNINGSPRINCIPER 

Rapporten har upprättats enligt regelverket K3 vilket 

är oförändrat mot föregående år. 

GRANSKNING AV REVISOR 

Denna rapport har ej granskats av bolagets revisor. 

FINANSIELL KALENDER 

Bokslutskommuniké för 2019 kommer att offentliggöras 

2020-02-18. 

KONTAKT INFORMATION 

Claes Blanche, VD  

ObsteCare AB, Karolinska Science Park 

Fogdevreten 2, 17165 Solna 

 
Denna information är sådan information som ObsteCare AB 

är skyldig att offentliggöra enligt EU:s 

marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades 

genom ovanstående kontaktpersons försorg, för 

offentliggörande den 20 november 2019

  

http://www.obstecare.com/


    

 

 

         

         

         

 Resultaträkning 2019-07-01  2018-07-01  2019-01-01  2018-01-01 

  -2019-09-30  -2018-09-30  -2019-09-30  -2018-09-30 

         

         

 Nettoomsättning 95 314  121 237  608 436  408 658 

 Aktiverat arbete för egen räkning 905 951  420 684  2 844 894  1 361 701 

 Övriga rörelseintäkter 18  752  857  1 377 

  1 001 283  542 673  3 454 187  1 771 736 

         

 Rörelsens kostnader        

 Handelsvaror -27 482  -26 671  -154 937  -80 474 

 Övriga externa kostnader -2 062 752  -1 285 094  -6 574 116  -3 730 112 

 Personalkostnader -316 507  -15 016  -887 794  -48 070 

 Avskrivningar av materiella och         

  immateriella anläggningstillgångar -277 922  -199 222  -741 831  -517 758 

 Övriga rörelsekostnader -47  -44  -2 613  -3 726 

  -2 684 710  -1 526 047  -8 361 291  -4 380 140 

           

 Rörelseresultat -1 683 427  -983 374  -4 907 104  -2 608 404 

         

 Resultat från finansiella poster        

 Ränteintäkter och liknande resultatposter 0  0  0  0 

 

Räntekostnader och liknande 

resultatposter -26 910  -26 049  -80 609  -77 794 

  -26 910  -26 049  -80 609  -77 794 

         

 Resultat efter finansiella poster -1 710 337  -1 009 423  -4 987 713  -2 686 198 

         

 Resultat före skatt -1 710 337  -1 009 423  -4 987 713  -2 686 198 

         

 Skatt på periodens resultat 0  0  0  0 

         

 Periodens resultat -1 710 337  -1 009 423  -4 987 713  -2 686 198 

         

         

         

         

         

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

 

 

      

 Balansräkning  2019-09-30  2018-09-30 

      

 TILLGÅNGAR     

      

 Immateriella anläggningstillgångar     

 Balanserade utifter för utvecklingsarbeten     

  och liknande arbeten  9 871 573  5 884 870 

 Patent, varumärken samt liknande rättigheter 1 184 655  1 104 917 

   11 056 228  6 989 787 

      

 Finansiella anläggningstillgångar     

 Andelar i koncernföretag  677  677 

 Uppskjuten skattefordran  8 204 214 1 7 421 873 

   8 204 891  7 422 550 

        

 Summa anläggningstillgångar  19 261 119  14 412 337 

      

 Omsättningstillgångar     

      

 Varulager mm     

 Färdiga varor och handelsvaror  331 638  387 893 

      

 Kortfristiga fordringar     

 Kundfordringar  246 620  73 340 

 Övriga fordringar  411 400  288 876 

 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 289 210  372 312 

   947 230  734 528 

      

 Kassa och bank  7 048 058  6 169 636 

      

 Summa omsättningstillgångar  8 326 926  7 292 057 

      

 SUMMA TILLGÅNGAR  27 588 045  21 704 394 

      

       
1 Under 2016 tillgodogjorde sig bolaget det skattmässiga underskottsavdraget som förelåg på tidigare års förluster. 

 Tidigare ansamlade skattemässiga underskott uppgick till 31 000 TSEK, varav uppskjuten skatt om 6 536 TSEK, 

 redovisades i resultaträkningen 2016. Skattemässiga underskottsavdrag per 2018 uppgår till 33 735 TSEK varav 

 uppskjuten skatt; 8 204 TSEK.Underskottsavdragen justeras årligen i samband med bokslutet.  

 Underskottsavdragen är inte tidsbegränsade.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

 

 

      

 Balansräkning  2019-09-30  2018-09-30 

      

 EGET KAPITAL OCH SKULDER     

      

 Eget kapital     

 Bundet eget kapital     

 Aktiekapital  1 704 485  1 341 185 

 Fond för utvecklingsutgifter  4 823 564 2 2 589 306 

   6 528 049  3 930 491 

      

 Fritt eget kapital     

 Överkursfond  47 551 381  38 287 223 

 Balanserad vinst eller förlust  -25 785 514  -20 764 892 

 Periodens resultat  -4 987 713  -2 686 198 

   16 778 154  14 836 133 

      

 Summa eget kapital  23 306 203  18 766 624 

      

 Långfristiga skulder     

 Skulder till kreditinstitut  1 833 332  2 000 000 

 Summa långfristiga skulder  1 833 332  2 000 000 

        

 Kortfristiga skulder     

 Leverantörsskulder  1 454 859  643 129 

 Aktuella skatteskulder  8 659  0 

 Övriga skulder  92 177  677 

 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 892 815  293 964 

 Summa kortfristiga skulder  2 448 510  937 770 

      

 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  27 588 045  21 704 394 

      

      

       
2 Fond för utvecklingsutgifter justeras årligen i samband bokslutet.   

      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


