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Sammanfattning kvartal 3 2020 
 
 
2020-01-01 – 20200930 
 

o Nettoomsättningen uppgick till 0,32 mSEK (0,52 mSEK) 
 

o Resultatet efter finansiella poster uppgick till -10,5 mSEK ( -8,8 mSEK) 
  

o Resultatet per aktie* uppgick till -0,05 SEK (-0,06 SEK) 
 

o Kassaflöde: -9,08 mSEK (-7,9 mSEK) 
 

o Soliditeten per den 200930 uppgick till 89 % (84%) 
 
* Beräknat utifrån 221 068 931 antal aktier 
 

2020-07-01 – 20200930 
 

o Nettoomsättningen uppgick till 0,12 mSEK (0 mSEK) 
 

o Resultatet efter finansiella poster uppgick till -3,34 mSEK (-2,90 mSEK) 
  

o Resultatet per aktie* uppgick till -0,02 SEK (-0,02 SEK) 
 

o Kassaflöde: -3,2 mSEK (-2,9 mSEK) 
 
* Beräknat utifrån 221 068 931 antal aktier 
 

 
  



 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Vd-kommentar: Fokuserat arbete flyttar fram positionerna 
 

Under tredje kvartalet har vi fortsatt att arbeta efter den strategi och de målsättningar 
vi definierade under kvartal två. Vi såg en minskad aktivitetsnivå på marknaden 
under och efter sommaren, som vi relaterar till en period av återhämtning inom 
vårdsektorn efter den intensiva våren. Trots detta hade vi en hög aktivitetsnivå inom 
bolaget och vi flyttade sakta men säkert fram positionerna på våra målmarknader. 
Vår lista av potentiella projekt växte tack vare vårt nya sätt att bearbeta marknaden 
med partners och den digitala marknadsstrategin. Ett bra bevis på detta är 
kontrakten vi signerat med Midtjylland och Ringsted efter periodens slut. Vinsten i 
Malmö i konkurrens med lösningar som använder dospåsar är även den ett bra bevis 
att vi arbetar rätt även om tilldelningen överklagades.  
 
I Danmark hade TIM-kommunerna en relativt låg aktivitet under perioden för att 
sedan öka mot slutet. Framöver förväntar vi oss en successiv kontinuerlig ökning av 
antalet patienter då vi även startat diskussioner med resterande TIM-kommuner. 
Extra glädjande i Danmark är såklart att vi signerade kontrakt med både Midtjylland 
och Ringsted efter periodens utgång.  
 
I Sverige bearbetade vi marknaden kontinuerligt tillsammans med Telenta. Fokus är 
att öka kännedomen om Medimi®Smart och att säkerställa att specifikationen på de 
upphandlingar som kommer ut reflekterar vår lösning på ett bra sätt. I Lund 
presenterade vi vår lösning för många i personalen inom hemsjukvården som ett led i 
deras utvärdering av breddinförande av Medimi®Smart. Tyvärr drar processen ut på 
tiden och det kommer troligen inget slutgiltigt beslut innan årets slut. Efter försening 
relaterat till Covid-19 planerar nu Tranås att starta upp piloten innan året är slut. 
Upphandlingen i Malmö, som vi vann men som överklagades, kommer att göras om 
helt och hållet under 2021, enligt Malmö stad. Den tidigare kommunicerade studien 
på Malmö Universitet om följsamhet kommer att starta upp under våren 2021. 
Studien är viktig för oss då den på ett vetenskapligt sätt kommer att undersöka 
kliniska fördelar med vår lösning på en större population. 
 
Efter periodens slut slöts ett samarbetsavtal med Hepro A/S i Norge. Avtalet innebär 
att Hepro kommer att fungera som leverans-, sälj- och marknadspartner på den 
norska marknaden. Den gemensamma bearbetningen av den norska marknaden 
börjar i december.  
 
Försäljningen under kvartalet uppgick till 0,12 mSEK (0), vilket tydligt bekräftar att vi 
har kontinuerliga intäkter på plats jämfört med föregående år då vi endast hade 
projektfinansiering. Försäljningen för årets första tre kvartal uppgick till 0,32 mSEK 
(0,5 mSEK) vilket visserligen var på en fortsatt låg nivå, men enligt våra 
förväntningar. Detta är relaterat till den påverkan vi sett av Covid-19 under året. 
 
Resultatet försämrades jämfört med föregående år från -8,8 mSEK till -10,5 mSEK. 
Kassaflödet uppgick till -9,0 mSEK (-7,9 mSEK). Om man bortser från kostnader 
relaterat till vd-bytet och fakturering av projektkostnader för TIM 2019 ligger vi på 
samma nivå som föregående år både avseende kassaflöde och resultat.  



 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
För att summera, så ser jag nu att vi arbetat upp en bra plattform och ett moment för 
exekvering enligt strategi och målsättningar. Den ökade aktivitetsnivå vi såg inom 
TIM kommunerna i slutet av perioden, nya kontrakt samt de samarbeten vi nu har på 
plats gör att vi ser positivt på utvecklingen under Q4 och 2021. 
 
Jan Andersson 
 
Vd, MedicPen AB 
  



 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
Viktiga händelser under tredje kvartalet 2020 

• MedicPen meddelar den 3 juli att Bolaget svarat på en snabbupphandling från 
Malmö stad. Malmö stads funktionsstödsförvalting ville genomföra ett 
pilotprojekt med en läkemedelsrobot som kan följa upp vårdtagares 
medicinhantering i realtid. MedicPen konkurrerade med lösningar som 
använder dospåsar i upphandlingen. Efter att Malmö stad utvärderat funktion 
och kommersiella villkor tilldelades MedicPen projektet i början av juli. 

 

• MedicPen meddelar den 5 augusti att Evondos AB motsätter sig tilldelningen 
av pilotprojekt till MedicPen av Malmö stads funktionsstödsförvaltning och att 
en ansökan om överprövning har skickats in till förvaltningsrätten. Fram tills ett 
nytt beslut i ärendet är fattat kan inte Malmö Stad ingå kontrakt med någon 
leverantör i snabbupphandlingen i fråga.  

 

• MedicPen meddelar den 30 augusti att TIM-projektet som letts från Hjörrings 
kommun vann publikens pris när det årliga digitaliseringspriset delades ut i 
Danmark i somras. TIM-projektet är baserad på MedicPens lösning 
Medimi®Smart. Utrullning och utveckling av TIM-projektet har gjorts i 
samarbete mellan 9 kommuner på Jylland och MedicCare konsortiet där 
MedicPen ingår. Priset delas ut årligen av den Danska Digitaliseringsstyrelsen 
i samarbete med andra danska IT-aktörer. 

 
Händelser efter utgången av kvartal tre 2020 

• MedicPen meddelar den 23 oktober att bolaget skriver kontrakt med Region 

Midtjylland i Danmark. Som tidigare kommunicerats har MedicCare (konsortiet 

där MedicPen ingår) och regionen under en tid planerat för en längre test av 

MedicPens lösning Medimi®Smart för medicinhantering. Testen är en del av 

ett större projekt i regionen med målsättningen att förbättra 

medicinhanteringen. Parterna har skrivit ett kommersiellt avtal över ett år med 

intentionen för bredare utrullning vid bra resultat. 

• MedicPen meddelar den 4 november att Ringsted kommun väljer 

Medimi®Smart. Ringsted kommun på Själland i Danmark vill förbättra 

följsamhet och effektivitet i sin medicinhantering och ser Medimi ®Smart som 

en bra lösning för att uppnå sina målsättningar. Kommunen har därför ingått 

ett kommersiellt avtal med MedicCare-konsortiet där MedicPen ingår. Avtalet 

löper över ett år med option för förlängning och bredare utrullning vid bra 

utfall. 

• MedicPen meddelar den 17 november att bolaget skrivit ett avtal med Hepro 

A/S om ett samarbete på den norska marknaden. Samarbetet innebär att 

Hepro kommer att fungera som sälj och marknadspartner på den norska 

marknaden till bolaget. Hepro kommer även att fungera som 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

leveransorganisation på den norska marknaden. Avtalet är ”icke exklusivt” och 

initialt med löptid på ett år med option på förlängning. Den gemensamma 

bearbetningen av den norska marknaden startar i slutet av 2020. 

 
Tidpunkter för ekonomisk information  
   

• 2021-02-18 Bokslutskommuniké 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

MEDICPEN AB 
MEDICPEN AKTIEBOLAG (PUBL) 
 
MedicPen Aktiebolag (publ) (”MedicPen”) är ett svenskt företag med en helsvensk 
och patenterad teknisk innovation för digitaliserad medicindispensering som möter 
behov från såväl patienter som personal inom omsorg och sjukvård. MedicPen är 
sedan den 11 december 2006 listat på Spotlight Stockmarket, som är ett 
värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn och driver en handelsplattform 
som benämns MTF (Multilateral Trading Facility). I dagsläget har MedicPen cirka 
4000 ägare. MedicPen AB har sitt huvudkontor i Lomma 
 
VISION 

MedicPen förbättrar livet för alla som är i behov av medicinering  

AFFÄRSIDÉ 

MedicPens lösning är utvecklad för att säkra, förenkla och effektivisera 
läkemedelshantering för vårdtagare och personal genom hela kedjan från läkare till 
dispensering i hemmet. Tack vare en patenterad, separat hantering av mediciner från 
recept till att medicinen tas, kan viktiga fördelar för vårdtagare och vårdgivare 
uppnås. Teknologin har tagit ca 4 år att utveckla och över 60 miljoner SEK i 
investeringar. 

MEDIMI®SMART LÖSNINGEN 

Lösningen består av en dispenser/medicinrobot, MedimiSmart, och ett 
administreringssystem, Flex.  Medimi®Smart är placerad hemma hos patienten och 
dispenserar medicin automatiskt baserat läkarens ordination. Apotek eller 
omsorgspersonal packar medicinen i kassetter. Kassetterna sätts in i roboten hemma 
hos patienten. Medimi®Smart hämtar via nätet läkarens ordination i det övergripande 
vårdsystemet och dispenserar sedan medicin enligt recept. 
 
Ändrar läkaren dosering skickas informationen till Medimi®Smart automatiskt och 
dagen därpå dispenseras tabletter enligt den nya ordinationen. Medimi®Smart talar 
om med tal, ljus och ljud när det är dags att ta medicinen. Vårdtagaren trycker på en 
knapp och tabletterna faller ner i en kopp. Om patienten inte tar sin medicin eller fel 
uppstår skickas ett meddelande till valda mottagare. 
 
Medimi®Smart kan även tala om när det är dags att ta läkemedel som inte är 
placerade i dispensern såsom salvor, sprutor och flytande läkemedel. Alla aktiviteter 
loggas och MedimiSmart är ständigt uppkopplad. Tack vare detta har vårdpersonalen 
full kontroll på medicinhanteringen i sin kommun eller vårdinrättning. 
 
KUNDVÄRDE 

MedicPens unika lösning ger tydliga fördelar till vårdtagare och vårdgivare  

• Ökad och bibehållen följsamhet. Interna studier visar på en följsamhet över 99 
%. Denna skall sättas mot en mätning av WHO som visar en generell 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

följsamhet på 50 % för kroniskt sjuka i västvärlden* 

• Ökad effektivitet. Relaterat till bättre administration och medicinhantering visar 
interna mätningar att lösningen kan reducera kostanden för medicin 
hanteringen med upp till 30 %** 

• Minskat svinn: Relaterat till lösningens unika kassetteknologi behöver man 
inte slänga dosrullar vid receptändring vilket är standard vid användning av 
system med dospåsar. 

• Ökad och bibehållen distansering. Tack vara automatisk dispensering och 
uppkopplad lösning kan interaktionen med riskgrupper begränsas och 
bibehållas 

*MedicPens interna mätningar under TIM projekt Danmark 2020 
**Marie T. Brown and Jennifer K. Bussell Mayo Clin Proc. “Medication Adherence: WHO Cares?“,  April 2011;86(4):304-314 
 

MARKNADSSEGMENT 

Givet de egenskaper som vår lösning erbjuder är MedicPen inriktat mot två stora 
marknadssegment. Dessa segment drivs antingen av offentliga verksamheter som 
kommuner och landsting eller av privata vårdleverantörer. 

Omsorg i hemmet: Genom att använda Medimi®Smart får vårdgivarna betydligt 

bättre kontroll på att patienterna får den medicin som ordinerats i rätt tid och i rätt 

mängd. Detta ökar följsamheten, med samhällsekonomiska fördelar som resultat. 

Samtidigt, relaterat till MedicPens unika uppkopplade lösning, förbättras även 

effektiviteten i hanteringen av mediciner. 

Äldreboende: Samma fördelar kan levereras inom gruppboenden och större 

äldreboenden. Här är det framför allt förbättrad effektivitet som är målsättningen. 

Medicinhanteringen kan i princip skötas genom att medicinen packas och 

administreras av tredje part och dispenseras automatiskt till patienten. 

  



 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Granskning av revisor 

Delårsrapporten har inte granskats av bolagets revisor. 

 

Avlämnade av delårsrapport 

Lomma, den 19 november 2020 

 

Styrelsen 

MedicPen AB (publ) 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

MEDICPEN AB (publ)

556576-4809

RESULTATRÄKNING

(SEK) 2020-07-01 2019-07-01 2020-01-01 2019-01-01 2019-01-01

-2020-09-30 -2019-09-30 -2020-09-30 -2019-09-30 -2019-12-31

Nettoomsättning 116 895 0 328 747 513 969 1 166 663

Förändring av lager av produkter i arbete, färdiga varor - - - - 663 600

Övriga rörelseintäkter 87 107 0 87 998 - -

204 002 0 416 745 513 969 1 830 263

Rörelsens kostnader

Råvaror och förnödenheter mm -726 372 -687 863 -1 843 495 -1 591 805 -2 775 371

Övriga externa kostnader -643 164 -622 013 -2 787 952 -2 309 742 -3 534 653

Personalkostnader -1 837 377 -1 259 900 -5 241 026 -4 424 180 -6 205 539

Avskrivningar och nedskrivningar av materiella

och immateriella anläggningstillgångar -356 498 -327 625 -1 062 878 -991 539 -1 421 162

-3 563 411 -2 897 401 -10 935 351 -9 317 266 -13 936 725

Rörelseresultat -3 359 409 -2 897 401 -10 518 606 -8 803 297 -12 106 462

Resultat från finansiella poster

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter - - - 6 423 -

Räntekostnader och liknande resultatposter -135 -3 696 -7 597 -7 848 -11 784

Resultat efter finansiella poster -3 359 544 -2 901 097 -10 526 203 -8 804 722 -12 118 246

Periodens skatt - - - - -

Periodens resultat -3 359 544 -2 901 097 -10 526 203 -8 804 722 -12 118 246

Resultat per aktie före utspädning -0,02 -0,02 -0,05 -0,06 -0,08

Resultat per aktie efter utspädning -0,02 -0,02 -0,05 -0,06 -0,05



 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

  

MEDICPEN AB (publ)

556576-4809

Balansräkning

(SEK) 2020-09-30 2019-09-30 2019-12-31

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Imateriella anläggningstillgångar

Balanserade utgifter för utvecklings-

arbeten 0 1 279 487 959 617

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier, verktyg och installationer 349 587 49 098 449 345

Finansiella anläggningstillgångar

Depositioner 2 803 2 804 2 803

Summa anläggningstillgångar 352 390 1 331 389 1 411 765

Omsättningstillgångar

Varulager mm

Varulager råvaror och förnödenheter 339 495 1 970 996 339 495

Varulager färdiga varor 1 133 400 - 1 133 400

1 472 895 1 970 996 1 472 895

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 111 887 - 373 163

Övriga fordringar 401 431 463 970 391 010

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 160 333 467 260 203 797

673 651 931 230 967 970

Likvida medel 10 037 491 3 059 472 19 118 452

Summa omsättningstillgångar 12 184 037 5 961 698 21 559 317

Summa tillgångar 12 536 427 7 293 087 22 971 082

MEDICPEN AB (publ)

556576-4809

Balansräkning

(SEK) 2020-09-30 2019-09-30 2019-12-31

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital 13 816 867 9 851 543 13 816 867

Reservfond 3 770 135 3 770 135 3 770 135

Pågående nyemission - -

17 587 002 13 621 678 17 587 002

Fritt eget kapital

Överkursfond - - 14 854 402

Balanserat resultat 4 139 169 1 333 013 1 333 013

Periodens resultat -10 526 203 -8 804 722 -12 118 246

-6 387 034 -7 471 709 4 069 169

Summa eget kapital 11 199 968 6 149 969 21 656 171

Långfristiga skulder

0 0 0

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 562 800 729 875 466 865

Övriga skulder 162 889 93 355 112 245

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 610 770 319 888 735 801

1 336 459 1 143 118 1 314 911

Summa eget kapital och skulder 12 536 427 7 293 087 22 971 082

Ställda säkerheter Inga Inga Inga

Ansvarsförbindelser Inga Inga Inga



 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
  

MEDICPEN AB (publ)

556576-4809

Kassaflödesanalys

2020-07-01 2019-07-01 2020-01-01 2019-01-01 2019-01-01

-2020-09-30 -2019-09-30 -2020-09-30 -2019-09-30 -2019-12-31

Den löpande verksamheten

Resultat efter finansiella poster -3 359 544 -2 901 097 -10 526 203 -8 804 722 -12 118 246

Justeringar av poster som inte ingår i

kassaflödet, m.m. 356 498 327 625 1 062 878 991 539 1 421 162

Kassaflöde från den löpande verksamheten

före förändringar av rörelsekapital -3 003 046 -2 573 472 -9 463 325 -7 813 183 -10 697 084

Kassaflöde från förändringar i

rörelsekapitalet

Förändring varulager - - - - 498 101

Förändringar av kortfristiga fordringar 119 145 -435 828 294 319 -22 727 -59 467

Förändringar av kortfristiga skulder -324 820 67 455 18 045 -70 237 101 557

Kassaflöde från den löpande verksamheten -3 208 721 -2 941 845 -9 150 961 -7 906 147 -10 156 893

Investeringsverksamheten

Investeringar i materiella

anläggningstillgångar - - - - -510 000

Kassaflöde från investeringsverksamheten 0 0 0 0 -510 000

Finansieringsverksamheten

Emission, netto - 70 000 - 18 819 726

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 0 70 000 0 18 819 726

-

Årets kassaflöde -3 208 721 -2 941 845 -9 080 961 -7 906 147 8 152 833

Likvida medel vid periodens början 13 246 212 6 001 317 19 118 452 10 965 619 10 965 619

Likvida medel vid periodens slut 10 037 491 3 059 472 10 037 491 3 059 472 19 118 452



 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
  

MEDICPEN AB (publ)

556576-4809

Förändring av eget kapital

Aktiekapital Reservfond Överkurs- Balanserat Årets Totalt

fond resultat resultat

Belopp vid årets ingång 2018-01-01 7 014 341 3 770 135 38 685 961 -12 812 682 -18 588 671 18 069 084

Resultatdisposition -38 685 961 20 097 290 18 588 671 0

optionsinlösen, registrerad 2018-08-27 22 368 290 254 312 622

Nyemission, registrerad 2018-11-16 2 814 834 9 262 335 12 077 169

Årets resultat -15 504 184 -15 504 184

Belopp vid periodens utgång 2018-12-31 9 851 543 3 770 135 9 552 589 7 284 608 -15 504 184 14 954 691

Belopp vid årets ingång 2019-01-01 9 851 543 3 770 135 9 552 589 7 284 608 -15 504 184 14 954 691

Resultatdisposition -9 552 589 -5 951 595 15 504 184 0

Nyemission, registrerad 2019-11-12 3 965 324 14 854 402 18 819 726

Årets resultat -12 118 246 -12 118 246

Belopp vid periodens utgång 2019-12-31 13 816 867 3 770 135 14 854 402 1 333 013 -12 118 246 21 656 171

Belopp vid årets ingång 2020-01-01 13 816 867 3 770 135 14 854 402 1 333 013 -12 118 246 21 656 171

Resultatdisposition -12 118 246 12 118 246

Utgivna teckningsoptioner 70 000 70 000

Periodens resultat -10 526 203 -10 526 203

Belopp vid periodens utgång 2020-09-30 13 816 867 3 770 135 14 854 402 -10 715 233 -10 526 203 11 199 968



 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

MEDICPEN AB (publ)

556576-4809

Nyckeltal

2020-09-30 2019-09-30 2019-12-31

Soliditet 89% 84% 94%

Soliditet = eget kapital / totalt kapital


