
 

ObsteCare är ett Life-Science företag som erbjuder innovativa lösningar för förlossningsvården. Lösningarna innefattar en patenterad 
datorbaserad metod för övervakning av förlossningar, mät-och analysutrustning, samt diverse tillhörande utbildningspaket. Genom att 
mäta laktatnivån (mjölksyrahalten) i fostervatten, får förlossningspersonalen en nyckelinformation man inte tidigare haft om kvinnans och 
livmoderns status och förmåga. Det är ett viktigt verktyg för att individanpassa användningen av värkstimulerande dropp och skräddarsy 
varje förlossning. AFL®-systemet är CE-märkt i enlighet med det medicintekniska regelverket inom EU.Produkterna säljs genom egen 
organisation inom Norden, och via ett distributörsnätverk utanför Norden. Bolaget är noterat på Spotlight Stockmarket (Ticker: OBST).   
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Efter tre månader som VD vill jag kort dela med mig av vad bolaget nu kommer att 

fokusera på framöver. 

Min primära uppgift att företaget ska lyckas med att få igång fler användande kliniker och därmed 
lyckas med försäljningen. Fokus under min första tid har därför varit att analysera och vända på 
många stenar för att ta reda på vad vi behöver göra för att få igång försäljningen samt bygga teamet 
som ska se till att detta blir verklighet. I det arbetet har bolaget antagit ett affärsmässigt perspektiv 
och vi har frågat oss hur vi kan utveckla affären och vad som är den tydliga kundnyttan för klinik, 
obstretiker och födande. Här är kort de slutsatser jag och organisationen har kommit fram till och var 
vi nu lägger fokus. 
 

• För att en medicinteknisk produkt ska vara accepterad av professionen och därmed ha 
förutsättningar för stark expansion och breddinförande, behövs tydliga 
behandlingsrekommentationer. Därför kommer vi att komplettera säljunderlaget med 
underlag för praktisk användning på klinikerna. Det tar vi nu fram genom att genomföra 
användarstudier. 
 

• Det finns tydliga direktiv från myndigheter på de flesta marknader om att minska användning 
av värkstimulerande medel ( som syntetiskt Oxytocin), men inte hur. Ingen annan metod än 
AFL-metoden kan idag ge ett objektivt svar på om mammans livmoder är för uttröttad för att 
värkstimulering kan ha någon effekt eller inte. Därför inkluderas i de ovan nämnda 
användarstudier frågan om AFL-metoden skulle kunna fungera som ett screeningsystem för 
att avgöra om och när det är hjälpsamt att stimulera värkarbetet och, i så fall, hur dessa 
behandlingsrekommendationerna då bör se ut. 
 

• Med en tydligare och utökad användning ser vi stora möjligheter att ObsteCares AFL-metod 
kan bli  ”standard of care” på förlossningsavdelningar, när det gäller att få en optimal och 
säker användning av värkstimulerande medel. Vårt mål är att AFL-metoden ska användas för 
alla kvinnor som i dag får värkstimulerande medel vilket skulle kunna innebära ungefär en 
fyrdubbling av den tidigare beräknade potentiella målgruppen, och därmed marknaden.  

 

• För att lyckas med vår USA satsning inventerar vi också möjligheter till samarbeten på 
marknaden, så att vi även där ska kunna genomföra användarstudier och undersöka vilka 
säljargument vi ska använda för att effektivt nå ut på USA-marknaden. Detta gör vi parallellt 
med att vi för en dialog med FDA om vilka kompletteringar som kan komma i fråga inför 
marknadsgodkännande. 

 
Framåt kommer jag att presentera information i form av pressmeddelanden med nyheter, eller som 
här i ett nyhetsbrev, där jag kan berätta lite mer om vad vi lägger vår tid på.  
 
 
Med vänlig hälsning 
 
Helena Liljedahl, VD ObsteCare AB 
www.obstecare.com 
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