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Bokslutskommuniké för Monivent AB 
Perioden 1 januari – 31 december, samt kvartalsrapport för fjärde kvartalet 2019 
 

Monivent förstärker teamet externt och internt. Beslut om att göra bolaget publikt inför notering på Spotlight. 
Monivent tecknade ytterligare två distributörsavtal under kvartalet i linje med kommunicerad lanseringsplan. Internt förstärktes 
teamet med CFO och International Commercial Director. Extra bolagsstämma genomfördes med beslut att göra bolaget publikt 
inför planerad notering på Spotlight Stock Market. 

 
Fjärde kvartalet, oktober-december 2019 
• Nettoomsättning uppgick till 60 (0) KSEK 
• Rörelsens kostnader uppgick till 2 261 (1 505) KSEK 
• Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -1 286 (-570) KSEK 

 
 

Perioden januari - december 2019 
• Nettoomsättning uppgick till 69 (180) KSEK 
• Rörelsens kostnader uppgick till 7 563 (5 338) KSEK 
• Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -4 693 (-2 716) KSEK 
• Styrelsen kommer inte föreslå någon utdelning. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Utvalda finansiella data 

 

Kvartal 4 Kvartal 4 12 månader 12 månader
2019-10-01- 2018-10-01- 2019-01-01- 2018-01-01-

Belopp i kronor (KSEK om inget annat anges) 2019-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2018-12-31

Nettoomsättning (KSEK) 60 - 69 180
Rörelsens kostnader (KSEK) 2 261 1 505 7 563 5 338
EBIT (KSEK) -1 286 -570 -4 693 -2 716
Soliditet (%) 15,7% 63,0% 15,7% 63,0%
Balansomslutning (KSEK) 10 890 6 777 10 890 6 777
Antal aktier vid periodens slut (antal) 1) 2 631 360 2 363 360 2 631 360 2 363 360
Antal aktier, vid full konvertering av TO [2] 2 763 920 2 495 920 2 629 920 1 872 400
Resultat per aktie (SEK) -0,50 -0,25 -1,92 -1,62
Resultat per aktie (SEK), vid full konvertering av TO [2] -0,47 -0,24 -1,82 -1,51
Eget kapital per aktie (SEK) 0,65 1,81 0,65 1,81
Eget kapital per aktie (SEK), vid full konvertering av TO [2] 1,10 2,24 1,15 2,99
Utdelning per aktie (SEK) 0,00 0,00 0,00 0,00
Anställda (antal) vid perioden slut 4 5 4 5

[1] Antal aktier per 2018-12-31 är omräknat baserat på den aktieuppdelning om 5:1 som beslutades av årsstämma i april 2019 samt 
beslut vid extra bolagsstämma i december 2019 om aktieuppdelning 16:1. 

[2] 132 560 teckningsoptioner omvandlade till 132 560 nya aktier, 10 kronor per aktie. Teckningsoptionerna utgivna november 2019, 
teckningstid december 2022.

Väsentliga händelser efter periodens utgång 
• Bolaget godkänt för notering på Spotlight Stock 

Market 
• Emission inför notering tecknades till 181 procent 

 

Väsentliga händelser under kvartalet 
• Beslut av bolagets styrelse om införandet av ett 

incitamentsprogram innefattande emission av 
teckningsoptioner.  

• Extra bolagsstämma med beslut om att göra  
bolaget publikt, samt införande av avstämnings-
förbehåll. Vidare beslutades om en fondemission, 
aktieuppdelning och bemyndigande för styrelsen 
att besluta om emissioner.  

• Utvärderingsavtal tecknat med distributörer i  
Österrike och Finland. 

• Konsultavtal tecknat med Thomas Pålsson som 
CFO och Jon Whitmore som International  
Commercial Director  
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VD har ordet 
BOLAGET FÖRSTÄRKER INTERNT OCH EXTERNT  

INFÖR KOMMANDE LANSERING OCH PLANERAD NOTERING  

 
Fjärde kvartalet 2019 
Under fjärde kvartalet förstärkte vi personalstyrkan väsent-
ligt genom att addera två konsulter till vårt team. På 
ekonomisidan kommer Thomas Pålsson att arbeta som 
CFO, ett nödvändigt tillskott nu när vi planerar för en note-
ring. På försäljningssidan har vi fått en mycket välkommen 
förstärkning genom Jon Whitmore som kommer att ansvara 
för våra distributörspartners. Båda har en lång erfarenhet 
inom respektive område och kommer att tillföra stor kom-
petens till bolaget. Internt har vi arbetat intensivt med att 
färdigställa Monivent Neo100, den kliniska produkten för 
användning i förlossningsrummet. Innan lansering kan ske 
på utvalda marknader i Europa krävs att vi CE-märker pro-
dukten. Monivent Neo100 är en medicinteknisk produkt 
och är enligt det tillämpliga EU-direktivet (Medical Device 
Directive) klassificerat som en IIa-produkt. Vi måste därför 
anlita en tredje part, så kallat anmält organ, för granskning 
av kvalitetssystem och bedömning av produktdokumentat-
ion. Under kvartalet påbörjades denna granskning av RISE 
(Research Institutes of Sweden). Det är först när denna 
granskning är slutförd som vi får tillstånd att förse produk-
ten med CE-märket och påbörja försäljning inom EU. Under 
kvartalet har vi också tecknat utvärderingsavtal för  
Monivent Neo Training med ytterligare två distributörer, 
Connect Medizintechnik GmbH i Österrike och Medidyne 
Oy i Finland. Båda bolagen har kompletterande produkter 
inom förlossnings- och neonatalvård och hög kundkänne-
dom på sina respektive marknader.  

Helåret 2019 
Under året har Monivent fått stor medial uppmärksamhet 
genom att först erhålla en plats på IVA:s (Ingenjörsveten-
skapsakademins) 100-lista och därefter utses som ett av de 
vinnande bolagen på Ny Teknik och Affärsvärldens 33-lista.  

Som ytterligare ett led i att marknadsföra Monivent Neo 
Training har vi deltagit i ett antal kongresser såsom 99nicu i 
Danmark, Dresden Symposium on Delivery Room Manage-
ment i Tyskland samt CEPS i Sverige. Vi har på dessa 
kongresser upplevt ett mycket stort intresse för våra pro-
dukter, mottagit förfrågningar från potentiella kunder och 
knutit en mängd värdefulla kontakter med opinionsledare. 
För att kunna nå potentiella kunder på ett optimalt och 
kostnadseffektivt sätt har vi beslutat att använda distribu-
törer, inledningsvis på de största marknaderna i Europa, 
och i juli skrev vi vårt första distributörsavtal med MDT Glo-
bal Solutions Limited för Storbritannien och Irland. Tid och 
resurser i bolaget har under året främst används i projektet 
med att ta fram Monivent Neo100.  I syfte att upprätthålla 
momentum genomfördes en prelansering av produkten i 
samband med jENS (Congress of joint European Neonatal 
Societies) i Nederländerna. Strategin bakom en prelanse-
ring är att locka potentiella kunders och samarbetspartners 
intresse genom att uppmärksamma en produkt som snart 
ska göras tillgänglig på̊ marknaden. Målsättningen är att 
detta ska leda till försäljning när produkten väl är godkänd 
att säljas på den europeiska marknaden. Lanseringstillfället 
valdes eftersom den återkommande kongressen är en av de 
viktigaste inom området och där de mest betydande opin-
ionsledarna deltar. Glädjande nog resulterade kongressen i 
ett stort uppvisat intresse och två Letter of Intent dvs av-
siktsförklaringar att köpa produkten. 

Det är extra roligt för mig att se tillbaka på det gångna året 
med tanke på vad vi har uppnått som bolag och var vi befin-
ner oss idag. Nu närmar vi oss slutet på arbetet med att ta 
fram en klinisk produkt för förlossningsrummet samtidigt 
som vi planerar en notering på Spotlight Stock Market. En 
fantastisk spännande tid väntar och vi ser fram emot att gå 
in ett helt nytt skede som bolag. 

 

 

 

 

 

Karin Dahllöf 
VD 
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1 januari – 31 december 2019 

Verksamhetsberättelse 
Monivent utvecklar, tillverkar och säljer medicintekniska 
produkter i syfte att förbättra den akuta ventilationsvården 
som ges till nyfödda barn som har behov av andningsstöd 
vid födseln. Mellan tre till sex procent av alla barn som föds 
börjar inte andas av sig själva, utan behöver tas till ett så 
kallat barnbord, där all utrustning som används för åter-
upplivning finns tillgänglig. Vid barnbordet gör vårdpersonal 
allt som krävs för att försöka syresätta den nyfödda genom 
att manuellt tvinga ner luft i barnets lungor med hjälp av 
utrustning som genererar luftflöde. Detta är en kritisk pro-
cess. Otillräckliga volymer kan leda till förlängt trauma och 
öka behovet av mer invasiva behandlings-metoder. I värsta 
fall kan för liten luftvolym leda till brist på syre och orsaka 
hjärnskador. För stor luftvolym kan däremot leda till kronisk 
lungskada och nedsatt lungkapacitet men också till hjärn-
blödning. I dagsläget finns inget bra sätt att bedöma hur 
mycket luft det nyfödda barnet tillförs, utan vårdpersona-
len måste till stor del förlita sig på erfarenhet och 
fingertoppskänsla.  

Monivent har utvecklat en unik och patenterad lösning som 
mäter luftflödet till barnet direkt i ansiktsmasken via en 
sensormodul samtidigt som data skickas trådlöst till en  
extern monitor. Ansiktsmasken tillsammans med sensor-
modulen kopplas till befintlig utrustning som genererar 
luftflöde till barnet. När luftflödet passerar genom mask 
och sensormodul bildas en mätbar tryck-differens, som ge-
nom bolagets egenutvecklade algoritmer kan omvandlas till  
exakta flöden och volymer. En målvolym presenteras på 
monitorn där nivåer utanför rekommenderat intervall  
illustreras med en tydlig färgindikering. Motsvarande färg-
indikering syns även på sensormodulen i ansiktsmasken,  
vilket tillåter vårdgivaren att erhålla informationen utan att 
titta på skärmen och därmed helt fokusera på  
barnet. Kort sagt får vårdgivaren i realtid möjlighet att  
justera mängden luft för att säkerställa en effektiv och 
skonsam behandling. 

Marknad  
Monivent har en attraktiv affärsmodell som är baserad på 
initial försäljning av systemet som helhet, vilket inkluderar 
monitor och mjukvara, laddningsstation samt sensor- 
moduler. Ansiktsmask och adapter kommer att säljas som 
engångsartiklar och sensormodulen kommer regelbundet 
att behöva bytas ut. För Monivent representerar detta en 
beräknad initialt tillgänglig marknad, för en installation av 
systemet, om cirka 2,9 miljarder SEK med tillhörande, åter-
kommande försäljning av ansiktsmasker, adaptrar och 
sensormoduler om cirka 300 miljoner SEK per år med nuva-
rande förväntad prissättning mot slutkund.  

 

Det är styrelsens bedömning att Monivents produkter har 
potential att generera en bruttomarginal om 45-70 procent 
på nuvarande uppskattade prisnivåer och att slutkunderna 
framförallt kommer att utgöras av inköpsansvariga på för-
lossnings- och neonatalavdelningar. 

Resultat och finansiell utveckling  
Monivent AB redovisar här sin första officiella delårs-
rapport. Monivent AB redovisade rörelseintäkter för peri-
oden 2019-01-01 till 2019-12-31 med 2 870 (2 622) KSEK 
och rörelsekostnader med 7 563 (5 338) KSEK. Kostnaderna 
beror främst på projektkostnader för Monivent Neo100,  
inklusive konsultkostnader samt utökade marknads- 
aktiviteter. Aktiverade utgifter för forskning och utveckling 
uppgick till 2 675 KSEK (2 242).  

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer  
Ett antal risker och osäkerhetsfaktorer är förknippade med 
Monivents verksamhet.  
 
Det finns en risk att intresset för Bolagets produkter inte 
blir lika stort som förväntat, att kunderna väljer att  
introducera dessa produkter i långsammare takt än vad  
Bolagets förväntar sig eller att produkterna inte kommer 
generera intäkter som motiverar dess närvaro på mark-
naden. Felaktiga, försenade eller uteblivna leveranser från 
bolagets leverantörer innebär att Bolagets leveranser i sin 
tur försenas, blir bristfälliga eller felaktiga. Det kan inte ga-
ranteras att Bolagets verksamhet inte kommer att omfattas 
av restriktioner från myndigheter eller att Bolaget erhåller 
nödvändiga framtida myndighetsgodkännanden. Risken 
finns att Bolagets förmåga att utveckla produkter upphör 
eller att produkter inte kan lanseras i enlighet med fast-
ställda tidsplaner. Dessa risker kan innebära minskad 
försäljning och påverka bolagets resultat negativt. Bolagets 
framtida tillväxt är i hög grad beroende av företagsledning-
ens, styrelsens och andra nyckelpersoners kunskap, 
erfarenhet och engagemang. Om en eller flera av nyckel-
personerna abrupt avslutar sitt engagemang i Bolaget, kan 
detta innebära att Bolaget förlorar kunskap om verksam-
heten, behandlingen och utvecklingsarbetet. En del av 
Bolagets försäljning sker i utländsk valuta vilket innebär att 
förändringar i valutakurser mot SEK har påverkan på bola-
gets resultat. Samtliga ovan beskrivna risker kan 
sammanfalla för Monivent så att likviditetsbrist uppstår på 
kort eller lång sikt. Risken varierar samtidigt i olika utveckl-
ingsfaser. 
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Transaktioner med närstående  
Utöver ersättning till styrelseordförande och en ledamot 
samt ledande befattningshavare så har närstående bolag till 
Thomas Pålsson (CFO) haft avtal om konsulttjänster. Trans-
aktioner med närstående är på marknadsmässiga villkor.  

Aktien  
Antalet aktier vid periodens utgång uppgick till totalt  
2 631 360. Utöver befintliga aktier finns teckningsoptioner 
utställda till VD och anställda som vid full konvertering ökar 
antalet aktier med 132 560. 
 
Principer för delårsrapportens upprättande  
Delårsrapporten har upprättats i överensstämmelse med 
årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och 
koncernredovisning (K3). Samma redovisningsprinciper och 
beräkningsmetoder har använts i delårsrapporten som i 
den senaste årsredovisningen.  

Kommande finansiella rapporter och information om 
årsstämma 
• Delårsrapport Q1 2020, 18 maj 2020 
• Årsstämma, 19 maj 2020 
• Delårsrapport Q2 2020, 27 augusti 2020 
• Delårsrapport Q3, 17 november 2020 
 
Granskning av revisor  
Rapporten har inte varit föremål för granskning av bolagets 
revisor. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

Styrelsens underskrift 
 

Styrelsen och verkställande direktören för Monivent AB intygar härmed att denna delårsrapport ger en rättvisande översikt av 
bolagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget står inför. 

	
Göteborg den 25 februari 2020 

 

 

Fredrik Sjövall    Karin Dahllöf  
Ordförande    Verkställande direktör 

 

Mattias Carlsson   Pontus Johansson 
Ledamot    Ledamot 

 

Pontus Ottosson   Clas Runnberg 
Ledamot    Ledamot 
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Resultaträkning 

 
  

Kvartal 4 Kvartal 4 12 månader 12 månader
2019-10-01- 2018-10-01- 2019-01-01- 2018-01-01-

Belopp i kronor (SEK) 2019-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2018-12-31

Rörelsens intäkter

Nettoomsättning 60 174            -                       69 195            179 928          
Aktiverat arbete för egen räkning 914 895          735 930          2 675 571       2 242 028       
Övriga rörelseintäkter 43                    199 071          125 044          200 000          
Summa rörelsens intäkter 975 112          935 001          2 869 810       2 621 956       

Rörelsens kostnader

Råvaror och förnödenheter 60 559 -           131 187 -         259 224 -         251 232 -         
Övriga externa kostnader 1 382 146 -      520 926 -         3 972 083 -      1 540 428 -      
Personalkostnader 747 321 -         762 160 -         3 045 622 -      3 179 095 -      
Av- och nedskrivningar av materiella och
immateriella anläggningstillgångar 70 949 -           90 944 -           283 817 -         363 776 -         
Övriga rörelsekostnader 301 -                 -                       2 055 -             3 447 -             
Summa rörelsens kostnader 2 261 276 -      1 505 217 -      7 562 801 -      5 337 978 -      

Rörelseresultat 1 286 164 -      570 216 -         4 692 991 -      2 716 022 -      

Resultat från finansiella poster

Räntekostnader och liknande resultatposter 24 795 -           26 468 -           90 354 -           104 055 -         
Resultat efter finansiella poster 1 310 959 -      596 684 -         4 783 345 -      2 820 077 -      

Resultat före skatt 1 310 959 -      596 684 -         4 783 345 -      2 820 077 -      

Skatt på periodens resultat -                       -                       -                       -                       
Periodens resultat 1 310 959 -      596 684 -         4 783 345 -      2 820 077 -      
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Balansräkning 

 

  

Belopp i kronor (SEK) 2019-12-31 2018-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten
och liknande 6 270 788       3 803 893       

6 270 788       3 803 893       
Materiella anläggningstillgångar

Inventarier, verktyg och installationer 82 378            157 519          
Förskott avseende materiella anläggningstillgångar 832 126          78 698            

914 504          236 217          

Summa anläggningstillgångar 7 185 292     4 040 110     

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar

Aktuell skattefordran 43 362            40 734            
Övriga fordringar 278 772          158 375          
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 159 737          62 512            

481 871          261 621          
Kassa och bank
Kassa och bank 3 222 708       2 474 868       
Summa omsättningstillgångar 3 704 579       2 736 489       

SUMMA TILLGÅNGAR 10 889 871    6 776 599       
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Balansräkning fortsättning 

 

  

Belopp i kronor (SEK) 2019-12-31 2018-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital 657 840          147 710          
Fond för utvecklingsutgifter 6 194 759       4 012 569       

6 852 599       4 160 279       
Fritt eget kapital
Överkursfond 14 703 010     12 619 310     
Balanserad vinst eller förlust 15 061 657 -    9 687 303 -      
Årets resultat 4 783 345 -      2 820 077 -      

5 141 992 -      111 930          

Summa eget kapital 1 710 607       4 272 209       

Långfristiga skulder

Övriga långfristiga skulder 1 557 687       1 902 437       
Summa långfristiga skulder 1 557 687       1 902 437       

Kortfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut 339 285          128 531          
Leverantörsskulder 459 760          184 123          
Övriga skulder 6 430 188       62 547            
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 392 344          226 752          

Summa kortfristiga skulder 7 621 577       601 953          

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 10 889 871    6 776 599       
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Kassaflödesanalys 

 

  

Kvartal 4 Kvartal 4 12 månader 12 månader

2019-10-01- 2018-10-01- 2019-01-01- 2018-01-01-
Belopp i kronor (SEK) 2019-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2018-12-31
Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster 1 310 959 -         596 684 -            4 783 345 -         2 820 077 -         
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m m 70 949               90 944               283 817             363 776             

1 240 010 -         505 740 -            4 499 528 -         2 456 301 -         
Betald inkomstskatt 11 826 -              19 710 -              49 932 -              40 734 -              
Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändringar av rörelsekapital

1 251 836 -         525 450 -            4 549 460 -         2 497 035 -         

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Ökning(-)/Minskning (+) av varulager -                          56 241               -                          56 241               
Ökning(-)/Minskning (+) av rörelsefordringar 10 564 -              22 703 -              170 318 -            74 518 -              
Ökning(+)/Minskning (-) av rörelseskulder 767 042             85 040 -              7 019 624          173 949             
Kassaflöde från den löpande verksamheten 495 358 -            576 952 -            2 299 846          2 341 363 -         

Investeringsverksamheten
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar 914 894 -            735 929 -            2 675 571 -         2 242 028 -         
Förvärv av materiella anläggningstillgångar 36 800 -              78 698 -              753 428 -            78 698 -              
Kassaflöde från investeringsverksamheten 951 694 -            814 627 -            3 428 999 -         2 320 726 -         

Finansieringsverksamheten
Nyemission 121 293             -                          2 221 743          6 515 784          
Upptagna lån -                          -                          -                          500 000             
Amortering av låneskulder 246 502 -            33 014 -              344 750 -            332 058 -            
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 125 209 -            33 014 -              1 876 993          6 683 726          

Periodens kassaflöde 1 572 261 -         1 424 593 -         747 840             2 021 637          
Likvida medel vid periodens början 4 794 969          3 899 461          2 474 868          453 231             
Likvida medel vid periodens slut 3 222 708          2 474 868          3 222 708          2 474 868          
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Förändringar i eget kapital 

 

  

Balanserat resultat
Innevarande år, 12 månader Fond för Övrigt tillskjutet inklusive periodens Summa
SEK Aktiekapital utv. kostnader kapital resultat eget kapital

Ingående balans 1 januari 2019 147 710      4 012 569   12 619 310    12 507 380 -    4 272 209       

Nyemission, registrerad maj 2019 16 750        2 083 700       2 100 450       
Optioner utgivna november 2019 till VD 
och anställda 121 293           121 293          
Fondemission december 2019 493 380      493 380 -     -                       
Fondering för utvecklingsutgifter 2 675 570   2 675 570 -       -                       
Periodens resultat 4 783 345 -       4 783 345 -      
Utgående eget kapital 31 december 2019 657 840      6 194 759   14 703 010    19 845 002 -    1 710 607       

Balanserat resultat

Föregående år, 12 månader Fond för Övrigt tillskjutet inklusive periodens Summa
SEK Aktiekapital utv. kostnader kapital resultat eget kapital

Ingående balans 1 januari 2018 95 750        1 770 541   6 155 486       7 445 275 -       576 502          
Nyemission 51 960        6 463 824       -                        6 515 784       
Fondering för utvecklingsutgifter 2 242 028   2 242 028 -       -                       
Periodens resultat 2 820 077 -       2 820 077 -      
Utgående eget kapital 31 december 2018 147 710      4 012 569   12 619 310    12 507 380 -    4 272 209       
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Definitioner  
Förklaring av nyckeltal i Utvalda finansiella data 
 
Nettoomsättning  
Bolagets försäljning av egenproducerade produkter. 
 
EBIT  
Rörelseresultat före finansiella poster och skatter. 
 
Soliditet 
Eget kapital i procent av balansomslutningen. Soliditet visar hur stor andel av balansomslutningen som utgörs av 
eget kapital och har inkluderats för att investerare ska kunna skapa sig en bild av Bolagets kapitalstruktur. 
 
Resultat per aktie 
Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier för perioden. 
 
Eget kapital per aktie 
Eget kapital dividerat med antal aktier vid periodens slut. 
 
Utdelning per aktie 
Periodens utdelning dividerat med antal utestående aktier vid utdelningstillfället. 
 

Övrig information 
Monivent AB med organisationsnummer 556956-5707 är ett aktiebolag registrerat i Sverige med säte i Göteborg.  
Adressen till huvudkontoret är Regnbågsgatan 8B, 417 55 Göteborg.  

Denna delårsrapport, liksom ytterligare information, finns tillgänglig på Monivents hemsida, www.monivent.se. 

Bolagets aktie avses att noteras på Spotlight Stock Market. 

Aktiens ISIN-kod: SE0013512282. 

 
För ytterligare information kontakta: 
 
Karin Dahllöf, VD 

Telefon: +46 707 48 01 30 

E-post: karin@monivent.se  

 

Monivent AB (”Monivent”) utvecklar, tillverkar och säljer medicintekniska produkter i syfte att förbättra den akuta vården som ges till nyfödda barn som 
har behov av andningsstöd vid födseln. Ungefär tre till sex procent av alla nyfödda barn hamnar i denna kritiska situation och vårdpersonal saknar idag bra 
verktyg för att bestämma hur effektiv denna manuella ventilering är. Monivent har utvecklat och står i begrepp att påbörja lanseringen av en utrustning 
som mäter luftflödet till barnet direkt i ansiktsmasken via en sensormodul som skickar data trådlöst till en extern monitor. Vårdgivaren får därigenom ome-
delbar återkoppling, vilket möjliggör nödvändiga justeringar för att säkerställa en effektiv men samtidigt skonsam behandling. 


