
Sammandrag av företagsledningens anförande på 

årstämma i ObsteCare AB 20220426 
 

Anförandet öppnades med en påminnelse om företagets vision: ObsteCares vision är att alla 

kvinnor i världen föder barn utifrån sin egen förutsättning, på ett tryggt och säkert sätt. 

 

Därefter presenterades statistik gällande akuta kejsarsnitt och oxytocinanvändning i den 

svenska förlossningsvården 2014–2021. Nyckeltalen går åt fel håll. Det finns möjlighet att 

göra något åt det - VD visade jämförande tal med en klinik som bland annat använder AFL- 

metoden. Det är här ObsteCare verkligen kan bidra till förlossningsvården. 

 

 
 

Kommentarer om resultatet 2021 gjordes och man kan konstatera att det tar mycket längre tid 

att etablera en ny metod än vad bolaget och ägarna önskar.  

 

Under 2021 har verksamheten fokuserat på att öka användandet och bli mer tydliga med 

nyttan av metoden. Nya insikter har gjort att vi har ändrat operativ inriktning. Vi vet att USA 

är en stor marknad med ännu större problem inom förlossningsvården och det är vårt mål att 

ta oss in på den marknaden. ”Vi har kommit en bit på vägen under 2021”, säger Helena 

Liljedahl och berättar om de väsentliga händelser som skett under året. (Nedan i punktform) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sälj & Marknad 
• Uppstart klinik Wales 
• Användning av produkt i ny studie på 

Irland 
• Utveckling av utbildningsprogram 
• Koppling till oxytocinterapi 
• Kontaktbyggande i USA 
• Upplägg med prövoperiod vid 

säljintroduktion 
• Uppdaterat instrument 
• Avtal med distributörer 
• Ansökan STeP program, dialog FDA 
• Ökad närvaro i sociala medier 

 

Organisation  
• Ny VD – Helena Liljedahl 
• Försäljningschef, Marknadschef 
• Ändring i operativ riktning 
• Nyemission april 2021 
• Förberedelse för nya regulatoriska 

krav IVDR 
• Från konsultdriven till anställd 

organisation 
 



I början av 2022 har ObsteCare också informerat om att styrelsen arbetar med bolagets 

kapitalsituation. Den frågan är fortfarande aktuell och just nu pågår flera diskussioner. 

Bolaget har också genomfört kostnadsbesparingar i bolaget. 

 

VD redovisade de operativa strategier som verksamheten arbetar med för att öka intresset för 

AFL-metoden och för att säkerställa att bolaget får större klinisk acceptans: 

 

• Utvidgning av ”intended purpose” från att handla om enbart om värksvaghet till 

att omfatta kontroll vid värkstimulering 

o Genomfört, uppdatering av manualer med mera pågår 

• Se till att fylla det gap som efterfrågas i våra kliniska data 

o Första studie i Förenade Arabemiraten - Ajman 

o Fler under diskussion med kliniker EU och US 

• Patentstrategi – nya patent möjliga 

o Säkerställa att vår unika metod fortsätter att vara skyddad 

o Under arbete 

• Utbildning av the AFL® - metoden, dess nytta och dess användande 

o Academy (försäljning av kurser) 

o I planeringsfas 

• Uppdatering av instrumentet 

o Mindre uppdateringar planerade 

 

Företagsledningen ser en mycket tydlig väg framåt, där vi redan har tagit en del viktiga steg 

och vi ser fram emot att fortsätta arbetet mot säkrare förlossningar. 

 

Stämman fick en kort introduktion av Gun-Britt Fransson som valts in i styrelsen. Peter 

Risberg som kliver av styrelsen på egen begäran blev avtackad. 

 

VD tackar för uppmärksamheten och tackar de aktieägare som investerat i bolaget. 

 

 

 


