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Sammanfattning första halvåret 2021 
 
2021-01-01 – 20210630 
 

o Nettoomsättningen ökade med 133 % och uppgick till 0,49 MSEK (0,22 
MSEK).  
 

o Resultatet efter finansiella poster uppgick till -8,34 MSEK ( -7,17 MSEK) 
  

o Resultatet per aktie* efter utspädning uppgick till – 0,03 SEK (-0,03 SEK) 
 

o Kassaflöde: 14,80 MSEK (-5,87 MSEK) 
 

o Soliditeten per den 2021-06-30 uppgick till 92 % (90 %) 
 
* Beräknat utifrån antal aktier: 290 198 093 

 
 
2021-04-01 - 2021-06-30 
 

o Nettoomsättningen ökade med 122 % och uppgick till 0,27 MSEK (0,12 
MSEK).  
 

o Resultatet efter finansiella poster uppgick till -4,56 MSEK ( -3,84 MSEK) 
  

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

o Kassaflöde: - 4,55 MSEK (-2,90 MSEK) 
 

o Soliditeten per den 2021-06-30 uppgick till 92 % (90 %) 
 
* Beräknat utifrån antal aktier: 290 198 093 

 
 
  



 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

Vd-kommentar  
 
Fortsatt bra momentum och stark tillväxt under andra kvartalet  
 
Vi bibehåller vårt starka momentum under andra kvartalet med god tillväxt och hög aktivitetsnivå i bolaget.  Omsättningen 

under årets första sex månader uppgick till 0,49 MSEK, en ökning med hela 133 % jämfört med motsvarande period 2020 

(0,21 MSEK). Jämför man endast andra kvartalet 2021 med samma period 2020 ökar omsättningen med 122 %.  

Trots den starka utvecklingen under andra kvartalet påverkades vi negativt av förseningar. Några av TIM-kommunerna och 

Mittjylland valde att flytta fram implementationer till tredje kvartalet till följd av interna omständigheter samt den 

sjuksköterskestrejk som bröt ut i Danmark i juni månad. Aalborg gjorde inga ytterligare implementeringar under andra 

kvartalet då fokus var att avsluta sin andra utvärdering av lösningen. Vi förväntar oss en ökad aktivitetsnivå efter 

semestern. Aalborgs andra utvärdering av Medimi®Smart presenterades under perioden och visade på goda resultat. 

Rapporten kommer att vara en viktig del av vår marknadsföring framöver. Detta tillsammans med pandemins påverkan, 

gjorde att TIM-kommunerna valde att lägga till ett extra år till redan existerande avtal.  Efter periodens slut förlängde även 

Mittjylland existerande avtal för att kompensera för sen uppstart. 

Under årets första hälft har vi genomfört aktiviteter för att etablera oss i Norge vilket nu ger resultat. Det första avtalet i 

Norge kom på plats efter periodens slut när Snåsa kommun signerade kontrakt med Hepro, vår partner i Norge. Snåsa är en 

kommun i en grupp redan existerande Heprokunder vi haft djupa diskussioner med under våren. Detta avtal är viktigt för 

oss och visar att kommunen ser potentialen i vår lösning jämfört med dospåsar. Avtalet visar även att vi arbetar med rätt 

partner på den norska marknaden.  

Vår kontinuerliga marknadsbearbetning ger fortsatt god effekt och vi har nu ett antal avtal på plats som tillsammans med 

uppstarten i Norge med ger oss god tillväxtpotential. Totalt sett har vi nu 15 kommuner som är aktiva eller under 

implementering. Detta skall jämföras med samma period föregående år då antalet aktiva avtal var fem. 

Under perioden skiftade vi namn från MedicPen till Medimi. Detta för att få en tydligare och mer effektiv marknadsföring. 

För att ytterligare stärka vårt säljfokus anställde vi en försäljningsansvarig, Johan Mårtensson, för Norge, Sverige och nya 

marknader. Johan kommer att arbeta med kundbearbetning och med existerande och nya kommersiella partners. Under 

perioden avslutade vi även flytten från Lomma till våra nya lokaler på Ideon Science Park i Lund. Vårt nya kontor passar 

verksamheten väl och ger oss möjlighet att växa och utveckla bolaget. 

Under perioden arbetade vi vidare med kvaliteten i vår leverans- och kostnadsoptimering. Under andra kvartalet 

introducerade vi en ny version av Medimi®Smart med uppdaterad hårdvara och mjukvara vilken kommer att förbättra 

effektiviteten i vår support och service.  Vi uppgraderar nu alla aktiva maskiner till den nya versionen, ett arbete som 

förväntas vara klart under kvartal tre. Även inom produktutveckling förstärkte vi organisationen. Mats Eriksson, som länge 

arbetat som konsult för Medimi, arbetar från den första augusti hos oss. 

Den starka tillväxten under årets första hälft samt det nya avtalet i Norge, visar på ett starkt momentum i verksamheten där 

vår strategi ger tydliga resultat. Resultatet för kvartal två uppgår till -8,34 MSEK,vilket visserligen är en försämring jämfört 

med samma period i fjol (-7,17 MSEK) men våra marginaler har stärkts avsevärt tack vare en ökande omsättning. 

Resultatutvecklingen speglar ökade legala kostnader och ökade utvecklingskostnader, vilka är en konsekvens av arbetet 

med att sänka driftskostnaden för lösningen på längre sikt. Kassaflödet för halvåret uppgick till 14,8 MSEK (-2,9 MSEK) 

relaterat till den nyemission som genomfördes under första kvartalet.  

Även om jag tycker att vi har ett bra momentum nu, är jag inte helt nöjd med första halvåret 2021. Även om vi fortsätter 

signera nya avtal, ligger inte försäljningen på den nivå jag hade önskat.  Nu är det viktigt att vi utvecklar existerande avtal 

och använder de för att attrahera nya kunder. Vår pipeline av potentiella kunder växer och vi har ett starkt team internt 

samt starka partners på plats. Tillsammans ser vi fram emot att öka takten ytterligare under andra halvåret 2021. 

 

 
Jan Andersson, VD Medimi AB 

  



 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
Viktiga händelser under första halvåret 2021 
 

• MedicPen AB meddelar den 16 april att bolaget har ingått avtal med Västra 
Hamnen Corporate Finance AB om uppdragsanalys. 

• MedicPen AB meddelar den 26 april att bolaget har slutit ett avtal med 
Färgelanda kommun om implementering av Medimi®Smart. Avtalet omfattar 
minst 10 enheter och sträcker sig initialt över ett år med möjlighet till 
förlängning. 

• MedicPen AB meddelar att årsstämma hållits den 27 april i bolaget. Samtliga 
beslut fattades med erforderlig majoritet. 

• MedicPen AB meddelar den 24 maj att Bolagsverket har registrerat 
namnändringen från MedicPen Aktiebolag (publ) till Medimi AB och bolaget 
byter därmed även aktienamn och kortnamn. 

• Medimi AB meddelar den 26 maj att Aalborgs kommun offentliggör rapport om 
värdet av Medimis lösning Medimi®Smart. Rapporten, som gjorts av Life 
Science Innovation North Denmark (LSI) på uppdrag av Aalborgs kommun, 
konkluderar att Medimi®Smart ger ekonomiska fördelar samt ökar kvaliteten 
och säkerheten i medicinhanteringen. 

• Medimi AB meddelar den 2 juni att Färgelanda kommun startar upp de första 
patienterna på Medimi®Smart. 

• Medimi AB meddelar den 15 juni att TIM kommunerna Mariagerfjord och 
Thisted startar upp med Medimi®Smart. 

• Medimi AB meddelar den 18 juni att Region Mittjylland startar upp fyra 
kommuner med Medimi®Smart. Fyra kommuner i region Mittjylland börjar nu 
implementeringen av Medimi®Smart. 

• Medimi AB meddelar den 28 juni att nio danska kommuner förlänger avtalet 
för Medimi®Smart. De nio TIM-kommunerna, (TIM: Totallösning för Intelligent 
Medicinhantering) på Jylland i Danmark lägger till ett extra år till existerande 
avtal för Medimi®Smart för att kompensera för påverkan av Covid-19 

 
Viktiga händelser efter kvartalets utgång 

• Medimi AB meddelar den 20 juli att Region Mittjylland förlänger avtalet för 
Medimi®Smart. Nytt slutdatum för avtalet är 31 augusti 2022. 

• Medimi AB meddelar den 4 augusti att Medimis aktiviteter i Norge ger resultat 
och första avtalet för implementering av Medimi®Smart nu på plats. Medimis 
partner i Norge, Hepro A/S, expanderar existerande ramavtal med Snåsa 
kommun till att även innefatta implementation av Medimi®Smart.   

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

Medimi förbättrar livet för alla som är i behov av medicinering  

AFFÄRSIDÉ 

Medimis 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, Medimi®Smart, och ett 
administreringssystem, Flex.  Medimi®Smart är placerad hemma hos patienten och 
dispenserar medicin automatiskt baserat på läkarens ordination. Apotek eller 
omsorgspersonal packar medicinen i kassetter. Kassetterna sätts in i 
läkemedelsroboten 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 tabletterna 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 om fel uppstår, skickas ett meddelande till berörda 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 Medimi®Smart är ständigt uppkopplad. Tack vare detta har 
vårdpersonalen full kontroll på medicinhanteringen i sin kommun eller vårdinrättning. 
 
KUNDVÄRDE 

Medimis unika lösning ger tydliga fördelar till vårdtagare och vårdgivare.  



 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

• Ökad och bibehållen följsamhet. Interna studier visar på en följsamhet över 99 
%. Denna skall sättas i relation till 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 tiden för medicinhanteringen 
med upp till 70 %** 

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

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

*Medimis 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 lösningen erbjuder är Medimi 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 Medimis unika uppkopplade lösning, förbättras även 

effektiviteten i hanteringen av mediciner. 

Äldreboende/särskilt boende: Samma fördelar 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. 

 

Avlämnande av delårsrapport 

Lund, den 5 augusti 2021 
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Medimi AB (publ) 

  



 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
  

MEDIMI AB

556576-4809

RESULTATRÄKNING

(SEK) 2021-04-01 2020-04-01 2021-01-01 2020-01-01 2020-01-01

-2021-06-30 -2020-06-30 -2021-06-30 -2020-06-30 -2020-12-31

Nettoomsättning 270 462 121 655 494 017 211 852 485 593

Förändring av lager av produkter i arbete, färdiga varor - - - - 1 194 674

Övriga rörelseintäkter 1 977 - 1 977 890 87 055

272 439 121 655 495 994 212 742 1 767 322

Rörelsens kostnader

Råvaror och förnödenheter mm -807 960 -527 896 -1 573 703 -1 117 122 -2 456 641

Övriga externa kostnader -1 960 122 -1 126 971 -3 394 071 -2 144 787 -4 010 971

Personalkostnader -2 014 224 -1 950 887 -3 774 057 -3 403 650 -7 754 982

Avskrivningar och nedskrivningar av materiella

och immateriella anläggningstillgångar -42 386 -353 127 -89 941 -706 250 -1 121 230

-4 824 692 -3 958 881 -8 831 772 -7 371 809 -15 343 824

Rörelseresultat -4 552 253 -3 837 226 -8 335 778 -7 159 067 -13 576 502

Resultat från finansiella poster

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter - - - - -

Räntekostnader och liknande resultatposter -8 153 -1 040 -8 156 -7 593 -11 928

Resultat efter finansiella poster -4 560 406 -3 838 266 -8 343 934 -7 166 660 -13 588 430

Periodens skatt - - - - -

Periodens resultat -4 560 406 -3 838 266 -8 343 934 -7 166 660 -13 588 430

Resultat per aktie före utspädning -0,02 -0,02 -0,04 -0,03 -0,09

Resultat per aktie efter utspädning -0,02 -0,02 -0,03 -0,03 -0,06



 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MEDIMI AB (publ)

556576-4809

Balansräkning

(SEK) 2021-06-30 2020-06-30 2020-12-31

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Imateriella anläggningstillgångar

Balanserade utgifter för utvecklings-

arbeten - 319 874 -

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier, verktyg och installationer 483 838 382 839 573 779

Finansiella anläggningstillgångar

Depositioner 2 803 2 803 2 803

Summa anläggningstillgångar 486 641 705 516 576 582

Omsättningstillgångar

Varulager mm

Varulager råvaror och förnödenheter 624 619 339 495 624 619

Varulager färdiga varor 2 328 074 1 133 400 2 328 074

2 952 693 1 472 895 2 952 693

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 464 110 117 337 132 864

Övriga fordringar 493 205 503 945 442 059

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 233 917 171 514 552 798

1 191 232 792 796 1 127 721

Likvida medel 20 617 582 13 246 212 5 818 370

Summa omsättningstillgångar 24 761 507 15 511 903 9 898 784

Summa tillgångar 25 248 148 16 217 419 10 475 366



 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MEDIMI AB (publ)

556576-4809

Balansräkning

(SEK) 2021-06-30 2020-06-30 2020-12-31

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital 13 058 914 13 816 867 13 816 867

Reservfond 3 770 135 3 770 135 3 770 135

Pågående nyemission - 70 000 -

16 829 049 17 657 002 17 587 002

Fritt eget kapital

Överkursfond 34 002 965 - 14 854 402

Balanserat resultat -19 225 119 4 069 169 -10 715 233

Periodens resultat -8 343 934 -7 166 660 -13 588 430

6 433 912 -3 097 491 -9 449 261

Summa eget kapital 23 262 961 14 559 511 8 137 741

Långfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut - - -

0 0 0

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 606 945 788 835 1 201 713

Övriga skulder 152 898 148 395 155 874

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 1 225 344 720 678 980 038

1 985 187 1 657 908 2 337 625

Summa eget kapital och skulder 25 248 148 16 217 419 10 475 366

Ställda säkerheter Inga Inga Inga

Eventualförpliktelser Inga Inga Inga



 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
  

MEDIMI AB

556576-4809

Kassaflödesanalys

2021-04-01 2020-04-01 2021-01-01 2020-01-01 2020-01-01

-2021-06-30 -2020-06-30 -2021-06-30 -2020-06-30 -2020-12-31

Den löpande verksamheten

Resultat efter finansiella poster -4 560 406 -3 838 266 -8 343 934 -7 166 660 -13 588 430

Justeringar av poster som inte ingår i

kassaflödet, m.m. 42 386 353 127 89 941 706 250 1 121 230

Kassaflöde från den löpande verksamheten

före förändringar av rörelsekapital -4 518 020 -3 485 139 -8 253 993 -6 460 410 -12 467 200

Kassaflöde från förändringar i

rörelsekapitalet

Förändring varulager - - - - -1 479 798

Förändringar av kortfristiga fordringar 264 676 -131 965 -63 511 175 174 -159 751

Förändringar av kortfristiga skulder -299 754 645 022 -352 437 342 996 1 022 714

Kassaflöde från den löpande verksamheten -4 553 098 -2 972 082 -8 669 941 -5 942 240 -13 084 035

Investeringsverksamheten

Investeringar i materiella

anläggningstillgångar - - - - -286 047

Kassaflöde från investeringsverksamheten 0 0 0 0 -286 047

Finansieringsverksamheten -

Emission, netto - 70 000 23 469 153 70 000 70 000

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 70 000 23 469 153 70 000 70 000

Periodens kassaflöde -4 553 098 -2 902 082 14 799 212 -5 872 240 -13 300 082

Likvida medel vid periodens början 25 170 680 16 148 294 5 818 370 19 118 452 19 118 452

Likvida medel vid periodens slut 20 617 582 13 246 212 20 617 582 13 246 212 5 818 370



 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
  

MEDIMI AB (publ)

556576-4809

Förändring av eget kapital

(SEK) Aktiekapital Ej registrerad Reservfond Överkurs- Balanserat Årets Totalt

nyemission fond resultat resultat

Belopp vid årets ingång 2020-01-01 13 816 867 0 3 770 135 14 854 402 1 333 013 -12 118 246 21 656 171

Resultatdisposition -12 118 246 12 118 246 0

Pågående ännu ej registrerad emission 70 000 70 000

Periodens resultat -7 166 660 -7 166 660

Belopp vid periodens utgång 2020-06-30 13 816 867 70 000 3 770 135 14 854 402 -10 785 233 -7 166 660 14 559 511

Belopp vid årets ingång 2020-01-01 13 816 867 0 3 770 135 14 854 402 1 333 013 -12 118 246 21 656 171

Resultatdisposition -12 118 246 12 118 246 0

Utgivna teckningsoptioner 70 000 70 000

Årets resultat -13 588 430 -13 588 430

Belopp vid periodens utgång 2020-12-31 13 816 867 0 3 770 135 14 854 402 -10 715 233 -13 588 430 8 137 741

Belopp vid årets ingång 2021-01-01 13 816 867 0 3 770 135 14 854 402 -10 715 233 -13 588 430 8 137 741

Resultatdisposition -13 588 430 13 588 430 0

Nyemission kontant, registrerad 2021-02-08 3 947 676 17 075 167 21 022 843

Nyemission kvittning, registrerad 2021-02-08 372 915 2 073 396 2 446 311

Minskning av aktiekapitalet för täckande av förlust, 

registrerad 2021-05-20 -5 078 544 5 078 544 0

Periodens resultat -8 343 934 -8 343 934

Belopp vid periodens utgång 2021-06-30 13 058 914 0 3 770 135 34 002 965 -19 225 119 -8 343 934 23 262 961



 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

MEDIMI AB

556576-4809

Nyckeltal

2021-06-30 2020-06-30 2020-12-31

Soliditet 92% 90% 78%

Soliditet = eget kapital / totalt kapital


