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Alla tjänar på 
säkrare vård 
Felmedicinering är vanligare än vad som är allmänt känt, 
men vården saknar en etablerad metod för att kvali-
tetssäkraberedning av läkemedel. Pharmacolog har ett 
instrument med potential att reducera problemet.

 Enligt en studie genom-
förda i USA dör upp 
mot 400 000 människor 
varje år på grund av fel 

eller misstag inom vården. Felme-
dicinering är en starkt bidragande 
faktor och innebär att en patient 
behandlats med ett läkemedel 
innehållande felaktiga bestånds-
delar eller koncentrationsnivåer, 
alternativt att patienten blivit för-
skriven felaktig medicin. Felmedi-
cinering orsakar inte bara lidande 
utan kostar även samhället stora 
summor pengar. 

Pharmacologs DrugLog® kontrollerar 
snabbt innehåll och koncentration 
i flytande läkemedel, så som cytos-
tatika som används vid behandling 
av cancer. DrugLog® har alltså 
potential att reducera eller i bästa 
fall eliminera felmedicinering med 
intravenösa läkemedel. Instru-
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Vd och medgrundare Hans 
Dahlin har en bakgrund inom 
onkologi och var initiativtagare till 
dagens datoriserade metoder för 
strålbehandling. Hans har även 
erfarenhet av att starta och driva 
medicinteknikbolag.

Hans Dahlin är bolagets enskilt 
största ägare med ett innehav 
motsvarande 10,5 procent av 
aktiekapitalet. Ett betydande 
ägande i aktien ökar Hans inci-
tament att agera i aktieägarnas 
intresse.

Pågående nyemission kan stärka 
kassan med 7,2 miljoner kronor. 
Kommande försäljningsinsats 
kommer att kosta pengar och 
bolaget behöver därför få igång 
försäljningen snarast.

Bolaget har valt att fokusera på 
marknader med uttalad efterfrå-
gan . Möjlig spridningseffekt till 
andra marknader kan ske snabbt 
och ge god tillväxt.

Bolaget har en färdig produkt 
som testas på flertalet kliniker. 
Responsen har varit god men 
intäkter saknas och risken är 
därmed hög.

Ledning
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mentet är CE-märkt vilket innebär 
att det lever upp till kvalitetskrav 
satta inom EU och är kliniskt tes-
tat med goda resultat på sjukhus i 
Europa och USA.

Bolaget genomför nu en nyemission 
som skall finansiera kommande 
försäljningsinsats i Västeuropa. 
Vid en fulltecknad emission stärks 
kassan med 7,2 miljoner kronor 
före kostnader. Vi gör bedöm-
ningen att vården är i behov av en 
produkt som DrugLog® och att 
instrumentet har klara användar-
fördelar gentemot konkurrerande 
metoder. Vi inleder bevakningen 
av Pharmacolog med rekommen-
dationen öka och riktkurs 8,7. 
Samtidigt är investeringar i pa-
tientsäkerhet lågt prioriterat hos 
vården i många länder och mark-
nadens betalningsvilja är således 
osäker.  
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Generella bolagskriterier 
Ledning (1–10) 
Ledningen bedöms efter en tiogradig skala, där betyg 1 är lågt och betyg 10 är högt. 
Avgörande för betygssättningen är ledningens erfarenhet, branschvana, företags-
ledarkompetens, förtroende hos aktiemarknaden och tidigare genomförda presta-
tioner. 
�

Ägare (1–10) 
Ägarna bedöms efter en tiogradig skala, där betyg 1 är lågt och betyg 10 är högt. 
Avgörande för betyget är ägarnas tidigare agerande i det aktuella bolaget, deras 
finansiella styrka, deras representation i styrelsen och tidigare resultat av invester-
ingar i liknande företag eller branscher. Långsiktighet och ansvarstagande gentemot 
mindre aktieägare är också väsentliga kriterier. 
�

Finansiell ställning (1–10) 
Den finansiella ställningen bedöms efter en tiogradig skala, där betyg 1 är lågt och 
betyg 10 är högt. I detta beslutskriterium tas hänsyn till bolagets lönsamhet, dess 
finansiella situation, framtida investeringsåtaganden och andra ekonomiska 
åtaganden, eventuella övervärden respektive undervärden i balansräkningen samt 
andra faktorer som påverkar bolagets �
finansiella ställning. 
�

Potential (1–10) 
Bolagets potential bedöms efter en tiogradig skala, där betyg 1 är lågt och betyg 10 
är högt. Avgörande för betyget är storleken på bolagets potential�i form av ökad 
vinst i förhållande till hur bolagets aktiekurs värderas i dag. Avgörande är också på 
vilken marknad företaget verkar och dess framtidsutsikter på denna marknad och 
lönsamhet. Ett bolag kan få högt betyg även om tillväxtutsikterna är låga, förutsatt 
att aktiens värdering i dag är ännu lägre än utsikterna. På samma sätt kan en högt 
värderad aktie anses ha hög potential givet att dess tillväxtförutsättningar inte fullt ut 
redovisas i aktiekursen. 
�

Risk (1–10) 
Risken bedöms efter en tiogradig skala, där betyg 1 är lågt och betyg 10 är högt. 
Risken är en sammantagen bedömning av alla de risker som ett företag kan utsättas 
för och som kan komma att påverka aktiekursen. Betyget grundas på en samman-
tagen bedömning av företagets allmänna risknivå, aktiens värdering, bolagets 
konkurrenssituation och bedömning av framtida omvärldshändelser som kan komma 
att påverka bolaget. 
�

�
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Fallerad patientsäkerhet 
I en studie presenterad i artikeln ”A New, Evidence-based Estimate of Patient 
Harms Associated with Hospital Care” av John James från 2013 uppskattas att över 
400 000 patienter dör på sjukhusen i USA varje år på grund av vårdpersonalens 
misstag. Av dödfallen kan cirka 25% härledas felmedicinering.  
 
Felmedicinering 
Felmedicinering innebär att en patient behandlats med ett läkemedel bestående av 
felaktiga beståndsdelar eller koncentration alternativt att patienten blivit förskriven 
felaktig medicin. 
 
I artikeln ”The economics of health care quality and medical errors”, Andel et al, 
uppskattas kostnaderna år 2008 orsakade av felmedicinering i USA till 19,5 
miljarder US-dollar. Enligt en annan studie presenterad i artikeln “The $17.1 Billion 
Problem: The Annual Cost Of Measurable Medical Errors”, Van Den Bos et al, 
uppskattas kostnaderna för felmedicinering i USA till 17,1 miljarder US-dollar 
2008. Kostnaderna från felmedicinering varierar beroende på hur de mäts men 
oavsett metod är kostnaderna onekligen mycket stora.  
 
Läkemedelsberedning 
Misstag vid läkemedelsberedning är en bidragande orsak till felmedicinering. 
Beredning av intravenösa läkemedel sker främst på sjukhusens laboratorium eller 
apotek. Under beredningsprocessen blandas den aktiva substansen med läkemedlets 
övriga beståndsdelar. Processen är till stor del är datoriserad men den mänskliga 
förmågan är avgörande, vilket till exempel kan leda till att koncentrationen blir 
felaktig. 
 
Stöld och olaglig användning 
Stöld eller olaglig användning av läkemedel orsakar felmedicinering och är en risk 
för patientens säkerhet ur flera perspektiv. Mellan 2011 och 2012 uppdagades flera 
fall av läkemedelsstölder i USA. Däribland ett fall med en narkossköterska som stal 
sprutor innehållande laddningar av det narkotikaklassade läkemedlet fentanyl. 
Sprutornas innehåll injicerade han i sig själv och för att dölja stölden återfylldes 
sprutorna med saltlösning. De redan använda sprutorna innehållande saltlösningen 
användes sedan på patienter som uppenbarligen felmedicinerades. Dessutom 
smittades 40 patienter med hepatit C och tusentals patienter ombads testas för 
hepatit och HIV. Denna händelse fick vården att uppmärksamma stöld av läkemedel 
som ett problem. 
 
Förfalskning 
Även förfalskning orsakar felmedicinering. Förfalskade läkemedel definieras som 
substanser med medvetet inkorrekt information rörande substansens härkomst/ 
tillverkare, äkthet eller effekt. Förfalskade läkemedel kan alltså vara av en helt 
annan kvalitet än det läkemedel som patienten blivit förskriven. 
 
Problemet är som störst i oroshärjade områden med extrem fattigdom. Världshälso-
organisationen WHO uppskattade år 2011 att upp till 70 procent av läkemedels-
utbudet i dessa områden var förfalskade. WHO uppskattar motsvarande siffra i 
utvecklingsländer till mellan 10 och 30 procent. 
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Pharmacolog för en säkrare vård 

Med vd Hans Dahlin i spetsen har Pharmacolog (bolaget) utvecklat ett smidigt 
kontrollinstrument, DrugLog®, som snabbt verifierar kvaliteten hos intravenösa 
läkemedel rörande substansens innehåll och koncentration. Användning av 
DrugLog® kan därmed reducera eller i bästa fall eliminera felmedicinering med 
intravenösa läkemedel. Flertalet kliniska tester med goda resultat gjorda på referens-
kliniker runt om i Europa och USA finns på plats och bolaget avser nu att få fart på 
försäljningen.  
 
Den initiala försäljningsinsatsen kommer främst fokuseras på cancervården i 
Västeuropa. Dels ligger cancerbehandling nära bolagets specialistområde och det är 
särskilt viktigt att cytostatika bereds på ett korrekt sätt. Dessutom är detta segmentet 
där bolaget har som långsiktigt mål att skapa en banbrytande teknik. 
 

 

 
Nyemission 
För att finansiera kommande försäljningsinsats i Europa genomför bolaget en 
företrädesemission som vid fullteckning stärker kassan med 7,3 miljoner kronor före 
emissionskostnader. Emissionen är garanterad till drygt 45 procent varav ledning 
och styrelse med närstående har förbundit sig att teckna för 0,7 miljoner kronor. Två 
teckningsrätter ger rätten att teckna en aktie till ett pris om sex kronor. Sista handels-
dagen med teckningsrätten är den 20 april. Emissionen innebär en aktieutspädning 
om cirka 50 procent. 
 
Intäktsmodell 
Idag saknar Pharmacolog intäktsgenererande avtal men Pharmacolog avser att skapa 
en intäktsmodell genom att kontraktera framtida användare till ett minimiutnyttjande 
av DrugLog® motsvarande en årlig summa om mellan 250 000 och 500 000 kronor. 
 
Vid varje tillfälle som instrumentet utnyttjas debiteras användaren cirka tre euro som 
räknas av från det förutbestämda minimibeloppet. Överskrids minimibeloppet 
kommer användaren debiteras ytterligare tre euro per tillfälle. Instrumentets 
användarhistorik loggas och fakturering sker automatiskt. 
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Om Pharmacolog 
Pharmacolog grundades 2007 av vd Hans Dahlin och den nu bortgångne Kjell 
Westerlund. Bolaget är en avknoppning från ONCOlog Medical och arbetar för att 
förbättra patientsäkerheten genom teknisk innovation. Verksamhetens långsiktiga 
mål är att effektivisera en individanpassad medicinering för cancer.  
 
Pharmacolog har tre heltidsanställda och en heltidsarbetande konsult vid huvud-
kontoret i Uppsala. För att fylla kompetensluckor anlitas externa konsulter vilket 
också ökar organisationens effektivitet och snabbrörlighet. Bolagets vd Hans Dahlin 
har en masterexamen i datafysik från Uppsala universitet och arbetserfarenhet inom 
cancersjukvården med fokus på strålterapi. Hans har även forskat inom samma 
område och forskningen var avgörande för datoriseringen av strålbehandling. 
Resultat och lärdomar från detta ledde till att han grundande medicinteknikbolaget 
Helax AB med dotterbolag i England, Tyskland, Frankrike, Norge och USA. Hans 
är Pharmacologs största enskilda ägare med ett innehav om 10,5 procent av 
aktiekapitalet. Hans har 50 000 teckningsoptioner. 
 
Mot bakgrund av gedigen entreprenörsbakgrund och kompetens inom medicinsk 
teknik bedömer vi att Hans har förmåga att leda Pharmacolog mot lönsamhet.  
 
Anders Murman är bolagets chief technical officer (CTO) med ansvar för produkt-
utveckling. Anders tillträdde posten 2015 och har 24 års erfarenhet av tekniskt 
arbete inom strålbehandling av cancer. Anders har en civilingenjörsexamen i teknisk 
fysik och ett ägarskap i aktien motsvarande 1,1 procent av aktiekapitalet. Anders har 
50 000 teckningsoptioner.  
Karl-Erik Carlström är bolagets försäljningschef och vice vd. Karl-Erik anställdes 
2015 och kommer senast från rollen som tillförordnad produktchef på Elekta. Hans 
ägarskap motsvarar 0,2 procent av aktiekapitalet. Karl-Erik har 50 000 tecknings-
optioner.  
Mats Höglund ansvarar för affärsutveckling och jobbar heltid för bolaget på 
konsultbasis. Mats kom till Pharmacolog 2016 och var tidigare Vice President för 
business marketing på Elekta. Mats har 8 542 aktier. 
 
Ledningen har även tillgång till ytterligare kompetens från sitt vetenskapliga råd 
bestående av framträdande branschfolk. Gunnar Mattsson är bolagets styrelse-
ordförande och har en juristexamen från Uppsala universitet. Gunnars kompetens 
ligger främst inom bolagsrätt, riskkapital och avtalsrätt. Gunnar har 5 000 aktier. 
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DrugLog® 
Bolagets första kommersiella instrument, DrugLog®, lanserades i dess befintliga 
utförande i början på 2015. Som tidigare nämnts fyller instrumentet funktionen att 
verifiera intravenösa läkemedel kvalitet rörande beståndsdelar och koncentration 
och har därmed potential att reducera antalet felmedicineringar. 
 
UV-spektroskopi med effektiv programvara 
Instrumentet bygger på absorptionsspektroskopi inom det ultravioletta och synliga 
ljusvåglängderna. De fysiska huvudkomponenterna utöver lässkärmen är en ljus-
källa, en analyskyvett och en spektrometer.  
 

 

 
Analyskyvetten fylls med testprover om 0,4 till 0,5 ml som tas från det färdig-
beredda intravenösa läkemedlet. Analyskyvetten placeras i instrumentet som 
genomstrålas med UV-strålar från ljuskällan. Strålarna passerar genom testprovet 
och de läkemedelsspecifika beståndsdelarnas varierande absorberingsförmåga 
skapar ett unikt absorberingsspektrum. Spektrometern fångar upp det unika spektret 
som analyseras i instrumentets programvara som avgör testprovets innehåll och 
koncentration.  
 
Instrumentets unika egenskap ligger i den egenutvecklade programvaran som är 
skriven för att snabbt ge användaren ett precist resultat. Enligt bolaget tar det upp till 
två sekunder för instrumentet att verifiera om läkemedlet består av rätt beståndsdelar 
till rätt koncentration. Relevant patientinformation laddas upp genom uppkoppling 
mot patientjournalen, alternativt manuellt av användaren. 
 
Instrumentet ger tre utfall: 

1. OK – Ingen åtgärd krävs. Testprovet matchar läkemedlets referensramar 
som patienten förskrivits rörande både beståndsdelar och koncentration  

2. Warning – Utfallet kräver bedömningsutlåtande från sjukvårdspersonal då 
provtestet matchar referensramen rörande beståndsdelar men 
koncentrationen är fel  

3. Fail – Utfallet kräver åtgärd och innebär att testprovets beståndsdelar är 
felaktiga och/eller innehåller en koncentrationen som är så pass fel att den 
överskrider tidigare nämnda toleransnivåer och kan därför medföra skada 
hos patienten  
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Bibliotek av olika läkemedels- och doseringsspecifika referensramar 
Användarna skapar själva referensramar för varje enskilt läkemedel och koncen-
trationsnivå. Referensramarna sparas i en databas/molnlösning där ett bibliotek 
skapas. Biblioteket delas mellan användare och växer allt eftersom antalet testade 
läkemedel ökar. Idag består biblioteket av cirka 50 läkemedel.  
 
Tillverkning 
UV-spektroskopi är en väl beprövad för analys av vätskor vilket medför att instru-
mentets komponenter är lättillgängliga. Därmed är instrumentet också förhållandevis 
billigt att tillverka. Instrumentets ljuskälla och spektrometer köps direkt av till-
verkaren Hamamutsu i Japan och instrumentet sätts samman av United Computer 
Systems in Scandinavia AB i Sverige. Bolaget utvärderar även möjligheten att 
utvidga antal leverantörer. Analyskyvetten tillverkas i Sverige av ett bolag utanför 
Stockholm. Med fallande komponentpriser räknar bolaget med att produktions-
kostnaderna kommer minska  inom ett par år. Enligt bolaget finns även kapacitet för 
storskalig produktion på plats redan idag. 
 

Försäljning 
Säkerhetskultur inom vård och rättssystem visar vägen 
Felmedicinering är ett problem som finns globalt, men i Sverige och många andra 
länder har problemet fått begränsat utrymme i media och i debatt. Vid den 
kommande försäljningsinsatsen har Pharmacolog valt att fokusera sin försäljning till 
länder i Europa där problem med felmedicinering har lyfts till ytan och med en 
välutvecklad säkerhetskultur inom vården.  
 
Mellan år 1975 och 1985 smittades upp till 10 000 personer med HIV eller hepatit C 
runt om i världen efter att de mottagit kontaminerat blod. Frankrike drabbades hårt 
och sedan dess har en vård med god säkerhetskultur skapats. Andra länder med 
liknande säkerhetskultur inom vården är Schweiz, Storbritannien och Tyskland. 
Dessa länder utgör alltså målmarknaden för bolagets kommande försäljnings-
insatser.  
 
Den kommande försäljningsinsatsen med fokus på Norden kommer att genomföras 
med egen personalstyrka. Det befintliga samarbetet med den franska distributören 
PharMed SAM kommer att intensifieras för att få igång försäljningen i Europa. Till 
en början kommer PharMed koncentrera distributionen till Frankrike och Stor-
britannien. Samtidigt pågår diskussioner om att utvidga verksamheten till Tyskland. 
Dessutom har bolaget knutit till sig en viktig agent inom området med ett stort 
nätverk runt om i Östeuropa och Mellanöstern.  
 
För att närma sig marknaden i USA har bolaget för avsikt att sätta upp verksamhet 
eller etablera distributionssamarbeten där. Vi bedömer att även USA har en väl-
utvecklad säkerhetskultur inom vården. En drivande faktor bakom säkerhetskulturen 
är sannolikt landets förhållandevis unika skadeståndsrättssystem gällande straff-
skadeståndets storlek jämfört med det totala skadeståndsbeloppet. Som tidigare 
nämnts har Pharmacolog för avsikt att hitta en lösning för att bli en attraktiv 
leverantör även i USA. Detta antingen genom att etablera en juridisk enhet i landet 
alternativt att hitta en lokal samarbetspartner. 
Produkten är klassad som en klass 1 produkt dvs ett laboratorieinstrument och 
behöver inte godkännas av FDA vilket gör att försäljning i USA är möjlig utan ett 
marknadsgodkännande. 
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Referenskliniker – potentiella kunder 
Utöver instrumentets uppenbara nyttor kommer försäljningsinsatsen understödjas av 
kliniska tester som genomförts med goda resultat på kliniker i Sverige, Frankrike, 
Schweiz och i USA. Bolagets första samarbete inleddes 2012 med onkologiska 
kliniken för barn vid Akademiska Sjukhuset i Uppsala. En klinisk prototyp av 
instrumentet kunde därmed för första gången testas på klinik. Trots tillfredsställande 
resultat avslutades samarbetet och bolaget menar att händelsen förklaras av att 
kliniken vid tillfället genomgick personalnedskärningar som gjorde det svårt att 
implementera DrugLog® i rutinarbetet. 
 
2014 tecknades samarbetsavtal med universitetssjukhuset i Genève (HUG) i 
Schweiz. På sjukhuset utvärderades instrumentets förmåga att kontrollera 
beredningar av cytostatika för behandling av cancer. Resultaten från samarbetet var 
positiva och i augusti 2015 fördjupades samarbetet ytterligare. HUG utvärderar nu 
DrugLog för ytterligare typer av cytotoxiska läkemedel. 
 
Ännu ett samarbete tecknades med Mayokliniken i Minnesota, USA, i september 
2015. Sjukhuset utvärderade den befintliga versionen av DrugLog® med det 
tilltänkta syftet att reducera patientsäkerhetsrisker associerade med stölder av det 
narkotikaklassade läkemedlet fentanyl. Mayokliniken valde dock att avsluta 
samarbetet och installerade istället ett avancerat övervakningssystem. Enligt 
Pharmacolog grundades sjukhusets beslut till största delen på att Pharmacolog för 
närvarande saknar juridiska förankringar och en serviceorganisation i USA.  
 
I oktober 2015 tecknades ytterligare ett samarbetsavtal med universitetssjukhuset i 
Marseille, Frankrike. Testperioden avslutades runt årsskiftet och bolaget hoppas nu 
på att sjukhuset blir bolagets första betalande kund. I Frankrike tecknades ytterligare 
ett samarbete i början på 2016 med en forskargrupp (GRITA) vid universitetet i 
Lille, Frankrike. GRITA kommer att utvärderas med ändamålet att kvalitetssäkra 
beredningen och administration av läkemedel vid kirurgi. GRITA är framträdande 
inom den tekniska utvecklingen mot en säkrare och mer effektiv behandling av 
cancer och goda kliniska resultat skulle innebära ytterligare en värdefull referens-
klinik vid försäljning av DrugLog®. 
 
Inom kort har bolaget förhoppningar om att instrumentet även installeras i 
Storbritannien och Tyskland samt på ytterligare kliniker i Sverige och USA.  
 

Marknad 

Svårnavigerad och obruten terräng 
Den totala marknaden för DrugLog® är bred och spretig då instrumentets funktion 
kan applicerar på ett flertal områden. Dessutom är det förhållandevis nytt inom 
vården i många länder att ifrågasätta intravenösa läkemedels kvalitet, även då 
flertalet studier tyder på att bristande kvalitet är ett problem.  
 
Dessutom är översättning av marknadens behov till kvantifierbara belopp svår och 
osäker eftersom betalningsviljan trots allt inte är bekräftad genom befintlig 
försäljningshistorik.  
 
Pharmacolog filtrerar marknaden 
Som tidigare nämnts har Pharmacolog till en början valt att fokusera på cancer-
behandling med cytotoxiska läkemedel. Enligt en studie presenterad år 2005 i 
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artikeln ”Medication safety in the ambulatory chemotherapy setting”, Gandhi et al, 
visar på att cirka tre procent av alla behandlingar görs med felberedda cytostatika. 
En annan studie presenterad i artikeln ”Characteristics of medication errors with 
parenteral cytotoxic drugs”, Fyhr A. et al, påvisar att cirka 42 procent av 
ovannämnda tre procent uppkommer under beredningsprocessen. Alltså påvisar 
studier att 1,4 av 100 cytostatikabehandlingar är fel orsakat av misstag vid 
beredningsprocessen. 
 
Trots ett avbrutet samarbete med Mayokliniken i USA finns intresset i landet kvar 
för instrumentet med avsikt att motverka stölder. 
 
Marknadens potentiella storlek – Västeuropa och USA 
Vi uppskattar den årliga marknaden för DrugLog® i Västereuropa till 238 miljoner 
kronor. Uppskattningen baseras på Pharmacologs analys som visar att antalet 
beredningar per år genomförda i Västereuropa är cirka 8,6 miljoner. 8,6 miljoner 
beredningar multiplicerat med ett uppskattat pris om tre euro per utnyttjandetillfälle 
och en växlingskurs om 9,25 ger ett totalt marknadsvärde på 238 miljoner kronor. 
 
I Västeuropa finns cirka 450 cancerkliniker. I snitt genomför därför varje klinik 
19 100 beredningar per år. Det innebär att de uppskattade intäkterna per sålt 
instrument är cirka 530 000 kronor per år.  
 
Marknaden i USA uppskattas till 477 miljoner kronor. Med våra antaganden är alltså 
den amerikanska marknaden dubbelt så stor som den i Västeuropa. Detta förklaras 
av att landet har nära dubbelt så många cancerkliniker.  
 
Konkurrenssituation 
Trots att marknaden fortfarande är förhållandevis outvecklad och svår att kvantita-
tivt definiera finns redan ett antal konkurrenter på marknaden. Genom distributören 
AutoMedic BV säljs bland annat Microdoms instrument Multispec® och QCPrep+® 
från CECA. Båda instrumenten använder sig av samma UV-spektroskopi och är 
avsedda för analys av intravenösa läkemedel inom cancervården rörande både 
beståndsdelar och koncentration.  
 
Enligt leverantören används Microspec® idag på över 30 cancerkliniker och 
akademiska sjukhus i Frankrike. Samma källa anger att  QCPrep+® finns installerat 
och används på över 15 cancerkliniker och akademiska sjukhus i Frankrike och 
Belgien.  
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Ägarstruktur före emission 
Tabell nedan visar bolagets tio största ägare före pågående nyemission. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Investment case 
Vi inleder bevakningen av Pharmacolog med rekommendationen öka och riktkurs 
8,7 kronor efter utspädning från pågående emission. 
 
Ökat fokus på patientsäkerhet inom vården 
I vår mening råder det inget tvivel om att vården är i behov av en objektiv kontroll-
funktion av läkemedel. Inte bara utgör felmedicinering en risk för patientsäkerheten 
utan kostar även samhället betydande belopp varje år.  
 
Samtidigt har politikerna fått upp ögonen för problemet. Detta påvisas bland annat 
av införandet av Affordable Care Act i USA som reducerar sjukhusens möjlighet att 
tjäna på att en felmedicinerad, alltså att patient återkommer för ytterligare behand-
ling. Samtidigt innebär lagen att sjukhus som erbjuder hög vårdkvalitet gynnas rent 
finansiellt. Även spridandet av de så kallade ”paying for performance”-system från 
USA och Storbritannien till resten av världen (med varierande resultat) är ett tecken 
på att vården generellt fokuserar allt mer på patientsäkerhet, inkluderat fel-
medicinering.  
 
Historiskt har sjukhus världen över varit duktiga på att investera i personalens 
säkerhet men förhållandevis motvillig att investera i patientsäkerhet. Pharmacologs 
initiala huvudmarknader, framför allt i Norden, är därför i behov av ytterligare 
bearbetning som kan vara svår för ett litet bolag. Det är därför viktigt att 
Pharmacolog knyter till sig experter/key opinion leaders och får fortsatt stöd av de 
politiska vindarna liksom intresseorganisationer.  
 
DrugLog® står sig väl mot konkurrensen 
Vi bedömer att Pharmacologs DrugLog® står sig väl mot den befintliga konkur-
rensen rörande både användarvänlighet och effektivitet. Till vår vetskap är 
Pharmacologs DrugLog® det enda instrumentet som analyserar det intravenösa 
läkemedlets innehåll under två sekunder. Just snabbhet värderas av användarna då 
momentet för kontroll måste kunna integreras i en process bestående av ett flertal 
moment.  

DE TIO STÖRSTA ÄGARNA 2015-12-31 		
Ägare Aktiekapital, % 
Nordnet Pensionsförsäkring 11,1 
Hans Dahlin 10,5 
ALMI 9,5 
Bbd Bridging Business Development 9,3 
Artemis-Artemida AB 4,1 
Uptron Aktiebolag 3,6 
Audacia AB 3,5 
Inparallel AB 2,9 
Berndt David Bergström 2,7 
Bo Millstam 2,7 

Källa: www.holdings.se 
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Dessutom kräver DrugLog® ett testprov om 0,4 till 0,5 ml, vilket är litet jämför med 
exempelvis Microspec® som kräver ett testprov om 1,2 ml. Ett mindre testprov för 
analysen är givetvis bättre vilket också bestyrks av uttalanden från den medicinska 
farmaceuten Maire Kuzzay vid universitetssjukhuset i Tours. Maire som efter att 
rutinmässigt arbetat med Microspec® i sex månader menar att 1,2 ml som minsta 
testvolym begränsar antal tester till behandling större doser över 5 ml. Därtill har 
Multispec® och QCPrep+® funnits tillgängliga för bruk sedan 2009 respektive 2014 
och har därmed bearbetat marknaden.  
 
Attraktiv betalningsmodell för potentiella köpare 
Som tidigare nämnts innebär ett inköp av DrugLog® inte ett större initialt engångs-
utlägg för köparen. Bolaget har istället för avsikt att ta betalt per utnyttjandetillfälle. 
Vi bedömer att denna betalningsmodell underlättar beslutsprocessen hos sjukhusen. 
Dessutom är bolaget flexibelt rörande de potentiella kundernas betalningsmodell. 
 
På sikt 
Som tidigare nämnt bedömer vi att marknaden i USA är dubbelt så stor som den i 
Västeuropa. Det är därför viktigt att pågående arbete för att påbörja försäljning i 
landet fortlöper. Dessutom tror vi att efterfrågan i USA för ett kontrollerande 
instrument som DrugLog® motiveras av ytterligare en faktor: höga skadestånds-
belopp. Enligt en sammanställning av data från Practitioner Data Bank med rubriken 
"2013 Medical Malpractice Payout Analysis" betalades år 2012 cirka 3,6 miljarder 
US-dollar i skadestånd på grund av misstag eller fel inom vården. Av denna summa 
kan cirka sju procent härledas till felmedicinering eller anestesi (narkos).  
 
Detta medför rimligtvis att den potentiella försäljningskurvan i USA är brantare än 
den i exempelvis Västeuropa. Samtidigt kan även antas att betalningsviljan stiger. 
Detta är dock sannolikt inte fallet då priskänsligheten i USA möjligen är större än 
den är i Västeuropa, vilket också är bolagets erfarenhet.  
 
Därutöver är Pharmacologs långsiktiga mål att skapa ett instrument som kontrollerar 
doseringsnivå vid behandling i realtid. Därmed kan doseringsnivån baserat på hur 
patienten reagerar anpassas och optimeras efter individen. Det långsiktiga målet är 
just långsiktigt, och inte med i vår bedömning av bolagets verksamhet eller 
bedömning. Samtidigt vill vi understryka att DrugLog® är ett första steg på vägen 
mot det långsiktiga målet.  
 
Risker 
Det är alltid lättare att sälja något som genererar synbara intäkter än att övertyga 
potentiella köpare att genomföra investeringar som leder till reducerade kostnader. 
Samtidigt är det alltid svårt för ett litet bolag att övertyga den stora marknaden om 
att behovet finns utan hjälp från externa krafter som politiker och intresseorgani-
sationer. I avsaknad av försäljningshistorik finns alltså en risk för att marknadens 
betalningsvilja inte lever upp till förväntningarna. 
 
Risken finns också att nya mer effektiva teknologier utvecklas och gör UV-spektro-
skopi inaktuellt. Paralleller kan dras till analys av mejerimjölk där det visats att 
spektroskopi baserat på mid IR-teknik ger mer exakta mätresultat än tidigare 
populära near IR-tekniker.  
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Dessutom har instrument ännu inte producerats i stor skala vilket många gånger är 
ett svårt moment att ta sig genom. Utan storskalig produktion har konstruktionens 
kvalitet därför aldrig riktigt prövats. Av den anledningen finns risken att dyra 
eftermarknadskostnader äter upp marginalerna. 
 
Antaganden och värdering 
Tabellerna nedan visar antaganden rörande sålda instrument och tillhörande intäkter 
under perioden 2016 till 2020. Som framgår är intäkterna från USA riskjusterade 
med 50 procent med tanke på bolagets kommande försäljningsansats främst 
fokuserar på Västeuropa och Norden. Antaget att varje cancerklinik är i behov av ett 
instrument visas bolagets antagna marknadsandelar under ”% ant. Kliniker” 
 

Antal instrument             
Ägare 2016-12-31 2017-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2020-12-31 Totalt ant. kliniker % ant. kliniker 
Frankrike 2 10 20 25 35 60 58% 
Schweiz 0 1 2 3 3 6 50% 
Tyskland 0 2 7 20 30 80 38% 
Storbritannien 0 0 2 10 15 50 30% 
Sverige Norge Danmark 0 1 2 5 10 50 20% 
Övriga Europa 0 0 2 10 20 204 10% 
Totalt 2 14 35 73 113 450 25% 
Intäkter, MSEK, EUROPA 1,0 6,7 16,7 34,9 54,0     
Marknadsandel Europa 0,3% 1,9% 4,9% 10,1% 15,7%     

  
Antal instrument             
  2016-12-31 2017-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2020-12-31 Totalt ant. kliniker % ant. kliniker 
USA 0 0 0 2 10 902 1% 
Intäkter, MSEK, USA 0 0 0 2 8     
Riskjustering, USA 50% 50% 50% 50% 50%     
Riskjusterade intäkter, USA 0,0 0,0 0,0 0,8 4,0     

 
Ovanstående scenario är ett rent bull-scenario och bygger på att nu föreslagen 
nyemissionen tecknas till 100 procent. Genom att diskontera tillbaka kassaflödet 
genererat av den prognosticerade försäljningen beräknar vi bolagsvärdet inkluderat 
nettokassa till 32,7 miljoner kronor. Vi har då använt en diskonteringsränta på ca 15 
procent.  
 
Antalet aktier efter utspädning och sannolikhetsjusterat lösenförfarande av 
existerande optionsprogram beräknar vi till knappt 3,8 miljoner aktier. Det ger ett 
motiverat pris per aktie om 8,7 kronor.  
	

Värdering   
  2016-12-31 
Bolagsvärde, MSEK 26,7 
Nettokassa, MSEK 6,2 
Aktier, miljoner 3,68 
Optionsprogram, miljoner 0,08 
Pris/aktie, SEK                  8,7 kr  
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Disclaimer 
Birger Jarl Securities AB, www.jarlsecurities.com, nedan benämnt Jarl Securities, 
publicerar information om bolag och däribland analyser. Informationen har 
sammanställts utifrån källor som Jarl Securities bedömer som tillförlitliga. Jarl 
Securities kan dock inte garantera informationens riktighet. Ingenting som skrivs i 
analysen ska betraktas som en rekommendation eller uppmaning att investera i något 
som helst finansiellt instrument, option eller liknande. Åsikter och slutsatser som 
uttrycks i analysen är avsedd endast för mottagaren. 
 
Innehållet får inte kopieras, reproduceras eller distribueras till annan person utan 
skriftligt godkännande av Jarl Securities. Jarl Securities ska inte hållas ansvariga för 
vare sig direkta eller indirekta skador som orsakats av beslut fattade på grundval av 
information i denna analys. Investeringar i finansiella instrument ger möjligheter till 
värdestegringar och vinster. Alla sådana investeringar är också förenade med risker. 
Riskerna varierar mellan olika typer av finansiella instrument och kombinationer av 
dessa. Historisk avkastning ska inte betraktas som en indikation för framtida 
avkastning. 
 
Analysen riktar sig inte till U.S. Persons (så som detta begrepp definieras i 
Regulation S i United States Securities Act och tolkas i United States Investment 
Companies Act 1940) och får inte heller spridas till sådana personer. Analysen riktar 
sig inte heller till sådana fysiska och juridiska personer där distributionen av 
analysen till sådana personer skulle innebära eller medföra risk för överträdelse av 
svensk eller utländsk lag eller författning. 
 
Jarl Securities har inget ekonomiskt intresse avseende det som är föremål för denna 
analys. Jarl Securities har rutiner för hantering av intressekonflikter, vilket säker-
ställer objektivitet och oberoende. 
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