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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).   
 

 

 

ObsteCare visar att det finns vägar till förbättring 

 – när nyckeltalen inom förlossningsvården går åt fel håll. 

 
 

 

Antalet akuta kejsarnitten har ökat från 14,1% till 15,4 % sedan 2014, samtidigt har användningen 

av oxytocin ökat från 54% till 62%. Statistiken kommer från Graviditetsregistret och visades i 

Rapports nyhetssänding 19:30 den 7 mars. Jämförande nyckeltal från en klinik som använder 

ObsteCares AFL- metod är ca 12% för akuta kejsarsnitt respektive ca 40% för 

oxytocinanvändning. Se bild nedan. 

 

Det vi bland annat kan säga från Linköpings Universitets hälsoekonomiska metaanalys från år 

2020 är att om livmodern är uttröttad och har höga AFL-värden under förlossningen, så är det 

en 30% större risk att det leder till operativa ingrepp. Vid höga AFL-värden ger inte heller 

värkstimulering med oxytocinterapi önskvärd effekt. 

 

Flera faktorer påverkar förstås dessa positiva resultat men de visar att det finns möjlighet till 

förbättringar om man väljer att testa nya metoder.  

 

 

”Vi är övertygade om att ObsteCare och AFL- metoden tillför ett värdefullt objektivt värde som 

beslutsunderlag till förlossningsvården och att den kan medverka till att vända den trend vi ser i dag 

när det gäller ökning och överanvändning av oxytocin och ökning av akuta kejsarsnitt” säger 

Helena Liljedahl, VD på ObsteCare 

 

 

 
 
 

För mer information, vänligen kontakta: 

Helena Liljedahl, VD ObsteCare AB 

Mobile: +46 70 467 30 24 
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