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VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER FÖRSTA KVARTALET 2022  
• I januari deltar ObsteCare på Arab Health för att knyta kontakter. 

• ObsteCAre besöker  Sheik Khalifa Medical Center i Ajman, tillsammans med 
potentiella distributörer. 

• ObsteCare presenterar en ny strategisk riktning och att styrelsen arbetar med en 
finansieringsstrategi. 

• ObsteCare genomför besparingsåtgärder i bolaget för att ge tid till 
finansieringsstrategin. Dessa kommer att bli tydliga under Q2. 

• Bokslutskommuniké presenteras. 
 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT 
• ObsteCare visar statistik på nyckeltal för Oxytocinanvändning och akuta kejsarsnitt i 

Sverige och visar att båda dessa ökar, dvs trenden går åt fel håll. Exempel från klinik 

som använder AFL- metoden har nästan 30% bättre nyckeltal. AFL- metoden är ett 
viktigt beslutsunderlag för att skapa en säkrare förlossningsvård. 

• ObsteCare deltar i amerikansk fosterövervakningskonferens, för att träffa relevanta 
personer på ObsteCares potentiella marknad. 

• På årsstämman den 26 april valdes styrelseledamöterna Christina Hugosson (omval), Bo 
Lundblad (omval), Harald Almström (omval) och Gun-Britt Fransson (nyval). Christina 
Hugosson omvaldes som ordförande. Peter Risberg avböjde omval. 

 
 

FINANSIELL SAMMANFATTNING JAN-MARS 2022 
• Nettoomsättningen uppgick till 353 (318) KSEK  

• Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -3 557 (-2 433) KSEK    

• Periodens resultat uppgick till -3 567 (-2 450) KSEK  

• Resultatet per aktie uppgick till -0,06 (-0,08) SEK  
 
Siffror inom parentes anger utfall för motsvarande period föregående år. 

 
 

Resultat i korthet      2022 2021 

KSEK                                     jan-mar jan-mar 

Nettoomsättning 353  318 

Aktiverat arbete för egen räkning            1 094  1 492 

Rörelsens kostnader -5 012  -4 243 

Resultat efter finansiella poster        -3 567 -2 450 

 

 

Likviditet och finansiering  
Likvida medel per den 31mars 2022 uppgick till 8 989 (3 950) KSEK.   
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Vd har ordet 

Milestones för ny riktning 
 

Ny riktning 

 
Det första kvartalet 2022 präglades av intensivt 

arbete med den ändrade strategiska 
inriktningen som aviserades i mitten av februari 
2022. Genom att bredda AFL-metoden och 
instrumentets avsedda användningsområde till 
att omfatta samtliga förlossningar där 
värkstimulerande medel sätts in så tydliggör vi 
nyttan, samtidigt som vi tre till fyrdubblar vår 
potentiella marknad och banar väg för en 
uppdaterad FDA-ansökan avseende den 
amerikanska marknaden. Vi känner stor tillförsikt 
till att den nya inriktningen är rätt och kommer 
att underlätta för ObsteCare att få genomslag. 
 

Positivt förhandsbesked från etiska rådet i 

Ajman 
 
Ledningen och styrelsen har arbetat vidare i 
linje med den nya strategin, som bland annat 
förutsätter att kompletterande studier görs för 
att dokumentera det utökade 
användningsområdet. Under perioden har vi 
fått ett positivt förhandsbesked av etiska 

nämnden på sjukhuset och vi väntar in 
information om studiestart och upplägg. Denna 
studie är en viktig pusselbit för oss på vägen och 
vi ser fram emot att få inleda samarbetet. 

 

Arbete med IP-strategi 
 
Vi har även under perioden arbetat med vår 
patentstrategi för att understödja ett breddat 
fokus i våra patent samtidigt som vårt 
patentskydd stärks och förlängs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sparåtgärder stärker uthålligheten 

 
Förändringarna innebär att 
marknadsintroduktionen förskjuts, vilket i sin tur 
senarelägger våra intäkter. För att stärka 

bolagets finansiella uthållighet har vi genomfört  
besparingsåtgärder och anpassat 
organisationen efter de nya förutsättningarna. 
Neddragningen har gått enligt plan och 
innebär att bolagets kostnader minskas med 
cirka 6 MSEK på årsbasis med effekt redan 
under det andra kvartalet 2022. 

 

Resultatet 

 
Periodens intäkter uppgår till 1 454 ksek (1 810). 
Vår kassa – drygt 8 MSEK vid utgången av 
perioden – tar oss en bit på den nya resan, men 
det är uppenbart att det krävs ytterligare 
kapital. Styrelsen och ledningen arbetar därför 
intensivt med att utvärdera olika lösningar. Vi 
avser att kalla till extra bolagsstämma för att ge 
ägarna möjlighet att ta ställning till det förslag 
som kommer att läggas fram avseende 
bolagets framtid. 
 
Det har varit ett händelserikt kvartal för 

ObsteCare med stora förändringar. Det finns 
redan ett omfattande kontaktkapital, det finns 
evidens och vetenskapliga studier, samt kliniker 
som redan jobbar med instrumentet. Genom att 
bredda fokus bygger vi vidare på det som finns 
samtidigt som vi stärker logiken bakom 
ObsteCare. 
 
Helena Liljedahl 
Verkställande Direktör 
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Om verksamheten 

ObsteCare i korthet 

ObsteCare är ett life science-bolag som erbjuder innovativa lösningar för förlossningssjukvården: 
Bolaget har utvecklat en metod och ett instrument för att mäta laktat i fostervatten. Metoden och 

analysutrustningen är patenterad, CE-märkt och marknadsförs under namnet AFL®. AFL® (Amniotic 
Fluid Lactate) står för mjölksyranivåer i fostervattnet och mäter hur uttröttad livmodern är. 
Livmodern är kort sagt en muskel som fungerar som andra muskler. Om musklerna har för mycket 
mjölksyra så kan de inte prestera. Bolaget grundades efter att docent Eva Wiberg-Itzel i samband 

med ett forskningsprojekt på Karolinska Institutet upptäckte en tydlig korrelation mellan 
förlossningar som slutar med operativa ingrepp eller förlossningsskador och ett högt laktatvärde i 
fostervatten. 

Med fokus på spetsteknik för monitorering av biomarkörer för den födande kvinnan under själva 

förlossningen, erbjuder ObsteCare innovativa lösningar som förbättrar vårdkvaliteten under 
förlossningsarbetet. Vår första produkt, AFL® System bygger på en patenterad teknik och är den 
enda lösningen som finns på marknaden för Point of Care användning för mätning av laktat i 

fostervatten. 
 

Vision och verksamhet 

ObsteCares vision är att erbjuda innovativa lösningar för förlossningssjukvården med fokus på 

kvinnan för att skapa säkrare förlossningar och förbättra vården till förmån för mamma, barn och 
förlossningskliniken. 

ObstCare erbjuder unika lösningar och produkter inom förlossningsvården som fokuserar på 

monitorering av den födande kvinnan och som genom individuella biomarkörer ger beslutsstöd för 
en individanpassad, trygg och säker förlossning.  
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Affärsmodell och försäljning 

ObsteCare marknadsför och säljer ett instrument för att mäta mjölksyrahalten i fostervatten under 
förlossningen. Systemet är skräddarsytt för användning på förlossningskliniker och består av 
mätsensorer och en datorbaserad mätstation. Mätinstrumentet säljs till förlossningskliniker medan 

sensorerna är löpande förbrukningsvaror. AFL®-systemet har hittills lanserats på den europeiska 
marknaden och anammats av entusiaster som verkligen brinner för att skapa en bättre, mer 
individbaserad och tryggare förlossningsvård, precis som vi gör. Vi erbjuder även utbildning och 

stöd vid införandet av AFL®-metoden. Med AFL®-metoden får förlossningskliniker ett verktyg och en 
metod som stöd för beslut när värkstimulerande medel (oxytocin) kan underlätta förlosningen eller 
när livmodern är så uttröttad att den i stället behöver återhämtning. 

 

                      

 

 
 

Marknadsuppskattning och potential 
Det föds 9 miljoner barn per år i Europa och USA, och 130 miljoner globalt. Med tanke på att 

mellan 50 och 70 procent av alla födslar i dag använder värkstimulerande läkemedel och att 
dessa är relevanta för användning av AFL-metoden så finns en stor marknad. Utmaningen med 
överanvändning av Oxytocin är en stor fråga inom förlossningsvården och evidens visar att det 

kan leda till både skador för både mamma och barn. Här är AFL-metoden ett bra beslutsstöd. 
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Finansiell utveckling 

Intäkter och resultat 

Intäkter  
Rörelsens intäkter uppgick till 1 454 (1 810) KSEK för kvartalet. Intäkterna bestod till största del av 
aktiverade kostnader, vilka har minskat jämfört med föregående år. I nettoomsättningen ingår 268 
KSEK som avser vidarefakturering av varukostnad till leverantör. 

Kostnader   
Rörelsens kostnader uppgick till -5 012 (-4 243) KSEK för kvartalet. Förändringen mot samma period 
föregående år förklaras bl a av högre varukostnader, personalkostnader och avskrivningar 

samtidigt som arvoden för inhyrda konsulter minskat. 

Resultat 
Rörelseresultatet uppgick till -3 557 (-2 433) KSEK för kvartalet.  

Finansiell ställning 
Likvida medel per 31 mars uppgick till 8 989 (3 950) KSEK.  

 

Aktien och ägarförhållanden 
Aktien är listad på Spotlight Stock Market sedan januari 2018 och handel sker under kortnamnet 

OBST. Totalt har ObsteCare AB vid periodens utgång 1 732 aktieägare. En ObsteCare-aktie har en 
röst.  
 

Antal aktier vid periodens slut       56 377 855 (31 101 441) 
Antal aktier vid perioden slut, efter utspädning  68 998 841 (45 158 027) 
Resultat per aktie för perioden, SEK                  -0,06 (-0,08)    
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Ägarförhållanden – 10 största aktieägarna 

Baserat på tecknade aktier per den 31 mars 2022 i ObsteCare AB är ägandet fördelat enligt 
följande: 

 Antal 

aktier 
% 

Peder Månsson 8 672 456 15,38% 

Avanza Pensionsförsäkring 3 607 589 6,40% 

Oxtorget konsulter i Stockholm AB 2 806 331 4,98% 

Günther & Wikberg Holding AB 1 560 000 2,77% 

Galana Balcha Hjärtspecialist 
Mottagning AB 

900 000 1,60% 

Nordnet Pensionsförsäkring 772 706 1,37% 

Photonic Research Sweden AB 706 384 1,25% 

Josef Blazelius 669 357 1,19% 

Dan Höxter 600 000 1,06% 

Olof Stenberg 518 796 0,92% 

Källa: Euroclear Sweden AB 

 
 

Emission 
ObsteCare genomförde under det första kvartalet 2021 en fullt garanterad nyemission av units 
med företrädesrätt för bolagets befintliga aktieägare. Genom företrädesemissionen tillfördes 

ObsteCare cirka 24,9 MSEK före transaktionskostnader. Efter denna emission samt efter utnyttjande 
av teckningsoptionerna TO1, som avslutades 31 maj 2021 samt TO2, som avslutades 30 november 
2021, uppgår bolaget aktiekapital till 5 637 785,50 SEK och antalet aktier till 56 377 855 aktier.   

 

Tidigare utgivna teckningsoptioner 
I samband med emissionen som genomfördes under första kvartalet 2021 gavs nya 

teckningsoptioner ut; TO3. Två (2) teckningsoptioner ger rätt att teckna en ny aktie i ObsteCare för 
1,45 kronor under perioden 2 maj 2022 – 31 maj 2022. Totalt emitterades 25 241 973 st 
teckningsoptioner av serie TO3. Om samtliga av dessa teckningsoptioner utnyttjas kan antalet 
aktier komma att öka med ytterligare högst 12 620 986 st och aktiekapitalet att öka med högst 

1 262 098,60 SEK. 
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Händelser under perioden januari-mars  
• I januari deltar ObsteCare på Arab Health för att knyta kontakter. 

• ObsteCAre besöker  Sheik Khalifa Medical Center i Ajman, tillsammans med potentiella 
distributörer för att bland annat diskutera ett studieuppägg. 

• ObsteCare presenterar en ny strategisk riktning och att styrelsen arbetar med 
finansieringsstrategi. 

• ObsteCare genomför besparingsåtgärder i bolaget för att ge tid till finansieringsstrategin. 
Dessa åtegärder kommer att bli tydliga under Q2. 

• Bokslutskommuniké presenteras. 
 

Övrig information 

Patent 
ObsteCare har beviljade patent inom tre patentfamiljer. Patenten täcker metoden att använda 

mjölksyra i fostervatten i förlossningsvården samt specifika utformningsegenskaper på 
mätutrustningen. Patentskydden är i linje med ObsteCares strategi att skydda bolagets metoder 
och produkter genom patent och att öka användningen av AFL®-metoden för en 
individanpassad behandling inom förlossningsvården.  

Risker och osäkerhetsfaktorer 
Bolagsledningen gör bedömningar och uppskattningar som påverkar innehållet i de finansiella 
rapporterna. Faktiskt utfall kan skilja sig från de bedömningarna. Det finns utöver generell 

osäkerhet relaterad till marknadslansering och försäljningstillväxt, inga kända tendenser, 
osäkerhetsfaktorer eller potentiella faktorer eller andra krav, åtaganden eller händelser som kan 
förväntas ha en väsentlig inverkan på bolagets framtidsutsikter. Den största osäkerhetsfaktorn i 
närtid handlar om hur väl bolagets framtida planer kan finansieras samt hur snabbt bolaget kan ta 

steget från en pre-sales fas till en kommersiell fas. Risker för yttre negativ påverkan på börskurser 
både branschspecifik och andra händelser i vår omvärld.  

Framtidsutsikter 
Även om vi ännu inte lyckats så väl som vi hade önskat med vår kommersialisering, så har vi en 

positiv syn på att vi nu har hittat de nycklar som möjliggör en riktigt bra framtida affär. ObsteCare 
verkar på en marknad där mycket lite skett sedan 60-talet, men just nu finns ett starkt fokus runtom 
i världen att se till att skapa en tryggare förlossningsvård. Där har AFL-metoden en given plats. 

Medarbetare 
Antalet anställda personer uppgår till 6 vid periodens utgång. Övriga medarbetare är 
kontrakterade på konsultbas. För att bedriva en effektiv och kostnadseffektiv organisation anlitar 
ObsteCare konsulter för specifika uppdrag och för arbetsuppgifter som bolaget saknar eller 

endast periodvis har behov av.  
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Finansiell kalender 
Delårsrapport januari-juni 2022 publiceras den 23 augusti 2022. 
Delårsrapport januari-september 2022 publiceras den 15 november 2022. 

Revision 
Denna rapport har inte varit föremål för revision. 

 

Styrelsens försäkran  
Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att denna delårsrapport ger en rättvisande översikt 

av bolagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver de väsentliga risker och 
osäkerhetsfaktorer som bolaget står inför.  

ObsteCare AB (publ)  
Solna den 11 maj 2022 

Christina Hugosson  Harald Almström                
Styrelseordförande  Styrelseledamot 

Bo Lundblad  Gun-Britt Fransson                                                        
Styrelseledamot  Styrelseledamot  

Helena Liljedahl 
Verkställande direktör  
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Finansiella rapporter   

    Resultaträkning 
  2022 2021 2021 

SEK jan-mar jan-mar jan-dec 

        

Nettoomsättning 352 682 317 704 465 959 

Aktiverat arbete för egen räkning 1 094 194 1 492 122 6 174 865 

Övriga rörelseintäkter 7 459 0 1 264 

Rörelsens intäkter 1 454 335 1 809 826 6 642 088 

        

Rörelsens kostnader 

   

Handelsvaror -315 326 -154 437 -501 095 

Övriga externa kostnader -2 093 142 -3 022 943 -13 004 073 

Personalkostnader -1 984 028 -503 324 -3 886 805 

Avskrivningar av materiella och immateriella 
anläggningstillgångar 

-616 804 -561 393 -2 601 781 

Övriga rörelsekostnader -2 434 -650 -5 199 167 
 

-5 011 734 -4 242 747 -25 192 921 

         

Rörelseresultat -3 557 399 -2 432 921 -18 550 833 

        

Resultat från finansiella poster 

   

Ränteintäkter och liknande resultatposter 0 0 0 

Räntekostnader och liknande resultatposter -9 476 -16 785 -57 059 

  -9 476 -16 785 -57 059 
    

Resultat efter finansiella poster -3 566 875 -2 449 706 -18 607 892 
    

Resultat före skatt -3 566 875 -2 449 706 -18 607 892 
    

Skatt på årets resultat 0 0 5 640 798 
    

Periodens resultat -3 566 875 -2 449 706 -12 967 094 
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BALANSRÄKNING   
 

TILLGÅNGAR 

SEK                                                                               Not 2022-03-31 2021-03-31 2021-12-31 

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR         
     

Immateriella anläggningstillgångar         

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten  
   

 och liknande arbeten   19 049 075 20 731 102 18 536 326 

Patent, varumärken samt liknande rättigheter  790 599 1 171 202 823 234 

        19 839 674         21 902 304         19 359 560     
     

Materiella anläggningstillgångar         

Inventarier, verktyg och installationer  35 225 29 118 37 949 

    35 225 29 118 37 949 
     

Finansiella anläggningstillgångar         

Andelar i koncernföretag  677 677 677 

Uppskjuten skattefordran                                            1 17 516 092 11 875 294 17 516 092 
  

17 516 769 11 875 971 17 516 769 

Summa anläggningstillgångar   37 391 668 33 807 393 36 914 278 
     

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR         

Varulager mm  
   

Färdiga varor och handelsvaror  654 160 346 198 706 304 

    654 160 346 198 706 304 

Kortfristiga fordringar     

Kundfordringar   440 911 342 496 110 126 

Övriga fordringar  325 752 689 867 415 183 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter   346 886 322 127 348 381 

  1 113 549 1 354 490 873 690 

          

Kassa och bank  8 988 548 3 950 191 12 645 010 

          

Summa omsättningstillgångar  10 756 257 5 650 879 14 225 004 

          

SUMMA TILLGÅNGAR  48 147 925 39 458 272 51 139 282 
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EGET KAPITAL OCH SKULDER 

SEK                                                                           Not 2022-03-31 2021-03-31 2021-12-31 

EGET KAPITAL         

Bundet eget kapital  
   

Aktiekapital                                                                 5 637 786 3 110 144 5 637 540 

Ej registrerat aktiekapital  0 0 246 

Fond för utvecklingsutgifter 2 18 650 002 18 255 481 18 650 002 

  24 287 788 21 365 625 24 287 788 
     

Fritt eget kapital  
   

Överkursfond   91 819 213 70 560 321 91 819 213 

Balanserad vinst eller förlust  -67 213 437 -53 851 822 -54 246 343 

Periodens resultat   -3 566 875 -2 449 706 -12 967 094 
  

21 038 901 14 258 793 24 605 776 

          

Summa eget kapital  45 326 689 35 624 418 48 893 564 

          

LÅNGFRISTIGA SKULDER  
   

Skulder till kreditinstitut   83 332 583 332 208 332 

Summa långfristiga skulder  83 332 583 332 208 332 

           

KORTFRISTIGA SKULDER   
  

Förskott från kunder   75 400 75 400 75 400 

Leverantörsskulder  822 887 1 316 207 487 677 

Aktuella skatteskulder   78 325 87 669 134 587 

Kortfristig del av långfristig skuld till kreditinstitut  500 000 500 000 500 000 

Övriga skulder   269 655 52 560 400 949 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter       3 991 637 1 218 686 438 773 

Summa kortfristiga skulder   2 737 904 3 250 522 2 037 386 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  48 147 925 39 458 272 51 139 282 
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Noter 

Not 1  
Under 2016 tillgodogjorde sig bolaget det skattemässiga underskottsavdraget som förelåg på 
tidigare års förluster. Tidigare ansamlade skattemässiga underskott uppgick till 31 000 KSEK, varav 
uppskjuten skatt om 6 536 KSEK, redovisades i resultaträkningen 2016. Skattemässiga 
underskottsavdrag per 2021 uppgår till 85 030 KSEK varav uppskjuten skatt 17 516 KSEK. 

Underskottet justeras årligen i samband med bokslutet. Underskottsavdragen är inte 
tidsbegränsade.   

Not 2  
Fond för utvecklingsutgifter justeras årligen i samband bokslutet.     

Not 3 
Av upplupna kostnader och förutbetalda intäkter avser 339 KSEK upplupna semesterlöner inklusive 
sociala avgifter samt 452 KSEK upplupet styrelsearvode inklusive sociala avgifter. 

 

Allmän information om redovisningsprinciper  
ObsteCare AB tillämpar årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och 

koncernredovisning (K3).  

Fordringar har värderats till det lägsta av anskaffningsvärde och det belopp varmed de beräknas 
bli reglerade. Övriga tillgångar, skulder och avsättningar har värderats till anskaffningsvärden där 
inget annat anges. Fordringar och skulder i utländsk valuta har värderats till balansdagens kurs. 

Kursvinster och kursförluster på rörelsefordringar och rörelseskulder redovisas i rörelseresultatet 
medan kursvinster och kursförluster på finansiella fordringar och skulder redovisas som finansiella 
poster. Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år. 

 

Kontakt 
 

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Helena Liljedahl, vd 

Telefon +46 (0)704 67 30 24 

E-post helena.liljedahl@obstecare.com 
 

ObsteCare AB (publ) 
Organisationsnummer 556670-3038 
 
Fogdevreten 2 
171 65 Solna 
Telefon 08-751 56 27 

 
info@ObsteCare.com 
www.ObsteCare.se 
 
Informationen lämnades genom kontaktpersonens försorg den 11 maj 2022 kl. 8:00 CET. 

mailto:info@obstecare.com
http://www.obstecare.se/
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