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Varje år föds 130 miljoner barn i världen och värksvaga 

förlossningar är ett globalt problem. ObsteCare är ett 

svenskt medicintekniskt bolag som utvecklat en metod för 

att mäta och följa mjölksyrahalten i fostervattnet för att 

bättre kunna anpassa förlossningsvården. Det är en unik 

teknik som sparar pengar och minskar lidande. 

Ansökan till amerikanska FDA är inlämnad och USA-

lansering väntas 2021 med en redan kontrakterad 

distributör.  

ObsteCare AFL Monitoring System är en patenterad metod för 

att mäta och övervaka mjölksyrahalten i fostervatten, som 

bygger på banbrytande forskning vid Karolinska Institutet. Bill 

och Melinda Gates stiftelse har gett bidrag till de omfattande 

studier av metoden som gjorts vid 5000 förlossningar.  

Om AFL-metoden användes på alla värksvaga förlossningar, 

skulle det enligt bolagets beräkningar medföra potentiella 

intäkter från försäljningen i Europa och USA på knappt 900 

miljoner kr per år. Marknadspotentialen tredubblas till ca 2,6 

mdkr om AFL används som screeningmetod vid samtliga 

förlossningar.  

För att accelerera lanseringen av systemet genomför bolaget 

under våren en garanterad företrädesemission. Det är viktigt att 

vara medveten om att en investering i ett bolag som befinner sig 

i tidig lanseringsfas innebär både risker och möjligheter.  

 

 

 

 

Utfall och prognoser, basscenario

MSEK 2018 2019 2020P 2021P

Omsättning 3,1 5,0 5,0 12,0

Rörelseresultat -3,5 -8,0 -10,0 -10,0

Resultat per aktie, kr -0,2 -0,5 -0,3 -0,3

Nettokassa 2,3 0,0 19,0 9,0

Källa: ObsteCare (utfall) och Analysguiden (prognoser)

Datum: 5 maj 2020 

Analytiker: Thomas Nilsson 

  

Företagsnamn: ObsteCare AB 

Lista: Spotlight 

Vd: Carina Lindqvist 

Styrelseordförande: Christina Hugosson 

Marknadsvärde: 74 MSEK 

Senast: 2,17 kronor 

Kort om bolaget: ObsteCare är ett Life-Science företag som 

erbjuder innovativa lösningar för att skapa 

tryggare förlossningar. Företaget erbjuder ett 

system, AFL Monitoring System, och en 

patenterad metod för övervakning av 

förlossningsförloppet genom att mäta 

mjölksyrahalten i fostervatten. AFL är 

skräddarsytt för användning på 

förlossningskliniker och består av mätprober, 

en mätenhet samt guidelines för användarna. 

AFL-systemet har lanserats på den 

europeiska marknaden och är CE-märkt i 

enlighet med det medicintekniska 

regelverket. Bolaget går nu från en 

forskningsintensiv utvecklingsfas in i tidig 

kommersialiseringsfas i Europa. 

  

  

Möjligheter och 

styrkor: 

Stor potential för AFL-systemet med 9 

miljoner födslar årligen i USA och Europa. 

Innovativ produkt som bygger på 

banbrytande svensk forskning. 

Distributionsavtal med 10 distributörer som 

täcker viktiga delar av världsmarknaden.  

 

  
Risker och 

svagheter: 

 

 

 

 

 

  

ObsteCare befinner sig tidigt i sin 

lanseringsfas och är beroende av 

nyckelpersoner. Marknadsacceptans kan 

dröja och försäljningen kan komma att bli 

lägre än vad man tror nu. Bolaget kan 

komma att behöva ta in mer kapital i 

framtiden, vilket kan vara negativt för 

aktiekursen.  

 

  

  

 

Värdering: 

Bas        Bull        Bear 

3,0 kr     6,0 kr     1,3 kr  
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Investment Case 
 

Unik teknik sparar pengar och minskar lidande 
En värksvag förlossning innebär inte bara hälsorisker för modern och barnet, den 

kan även sluta med akut kejsarsnitt med stora merkostnader för vården som följd. 

Om livmodern blir utmattad innan barnet fötts, kan den inte pressa ut fostret 

ordentligt och risken för en operativ förlossning ökar. Om man tillför dropp vid 

höga halter av mjölksyra i livmodern, så tillför det inget till förlossningsprocessen. 

Den riskerar istället att stanna av totalt med risk för akut kejsarsnitt. Sugklocka, 

tång och kejsarsnitt ökar dessutom alla risken för komplikationer både för barnet 

och mamman. 

 

Stor marknadspotential vid framgångsrik lansering 

ObsteCare uppskattar att akuta kejsarsnitt kostar 26 miljarder kr per år i Europa. 

Om AFL-metoden användes på alla värksvaga förlossningar, skulle det enligt 

bolagets beräkningar medföra potentiella intäkter från försäljningen i Europa och 

USA på knappt 900 miljoner SEK per år. Marknadspotentialen tredubblas till ca 

2,6 mdr SEK om AFL används som screeningmetod vid samtliga förlossningar. 

Detta betyder att med hygglig penetration kan ObsteCare nå en omsättning på 

flera hundra miljoner på några års sikt. Blodanalysföretaget Cellavision som har 

en liknande affärsmodell med hårdvara och förbrukningsvara redovisar en 

rörelsemarginal på över 25% och värderas till en hög multipel relativt sin 

omsättning. Lyckas ObsteCare med kommersialiseringen finns stor potential givet 

att börsvärdet bara är 74 mkr, men risken är förstås hög.  

 

FDA-godkännande på gång – USA-lansering 2021 

Bolaget har på egen hand inlett försäljning i Norden och under 2019 har arbetet 

inriktats på att bygga upp en distributörsorganisation. En FDA-ansökan lämnades 

in 2019 och bolaget räknar med ett godkännande i Q4 2020, varpå lansering på 

den viktiga USA-marknaden väntar nästa år, vilket är en viktig trigger. Under april 

erhöll ObesteCare även ett godkännande för den vietnamesiska marknaden. 

 
Metod som bygger på banbrytande forskning vid Karolinska Institutet 

Under arbetet med sin avhandling upptäckte ObsteCares innovatör och grundare, 

docent Eva Wiberg-Itzel, att man genom att mäta och övervaka mjölksyrahalten i 

fostervatten under en förlossning på ett mycket bra sätt kan förstå status hos 

livmodern. ObsteCare AFL Monitoring system är en patenterad metod för detta 

som gör att rätt vård kan sättas in i tid vid värksvaga förlossningar. Bolaget räknar 

med att en stor del av de akuta kejsarsnitt som genomförs idag därmed kan 
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komma att undvikas. Produkten är ett resultat av forskning, studier samt mer än 

20 år erfarenhet av djup och bred kunskap från praktiskt arbete inom 

förlossningsvården.  

 

 

 

En stadigt växande andel kejsarsnitt i världen oroar 
År 1990 föddes ungefär ett av 15 barn i världen via kejsarsnitt. År 2014 var denna 

siffra en av fem. Denna stadiga och växande trend under de senaste årtiondena 

har lett till oro, debatt och krav på handling från vetenskapliga fakulteter och 

hälsovårdsmyndigheter. Nedanstående diagram visar globala och regionala 

trender i frekvensen av kejsarsnitt under perioden 1990 - 2014. Detta visar den 

totala andelen kejsarsnitt, varav andelen akuta kejsarsnitt av bolaget bedöms 

utgöra ungefär hälften. 

 

 

 

 

Källa: PLOS ONE, 5 februari 2016 
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Den kraftigt ökande andelen kejsarsnitt framkommer dessutom tydligt om man 

studerar enstaka länder där stora förändringar skett. Nedanstående tabell lyfter 

fram ett antal länder där frekvensen ökat mycket kraftigt.  

 

  

 

Källa: PLOS ONE, 5 februari 2016 

 

 

Enligt den senaste statistik för 150 länder från WHO är det i dagsläget 19% av alla 

födslar som sker genom kejsarsnitt, med ett spann för olika länder från 1% till 

56%. Sydamerika har den högsta andelen kejsarsnitt med hela 41%, följt av 

Nordamerika med 32%, Australien 31%, Europa 25%, Asien 19%, samt Afrika 7%.  

 

Självklart är många det många kejsarsnitt som är planerade, men enligt bolaget är 

andelen akuta kejsarsnitt nära hälften av det totala antalet. I Japan uppges 

andelen förlossningar som slutar i akut kejsarsnitt ligga kring 12%, och för kvinnor 

över 40 år är det hela 21%.  

 

WHO vill få ned antalet onödiga kejsarsnitt 

Ett kejsarsnitt kan rädda mamman och barnet vid vissa typer av komplikationer 

under graviditeten eller förlossningen. Men som med alla typer av kirurgi är 

kejsarsnitt förknippade risker både på kort och lång sikt. För mamman har man 

sett ökade risker i termer av behov av blodtransfusion, komplikationer från 

bedövningsmedel, organsvikt, infektioner, komplikationer vid kommande 

graviditeter, mm. För barnen ser man ökad risk för astma och övervikt.  

 

Land Tidigare andel 

kejsarsnitt (år) 

Nuvarande andel 

kejsarsnitt (år) 

Kina 4,4% (1990) 36,2% (2011) 

Colombia 16% (1990) 43,4% (2012) 

Dominikanska Rep. 20% (1991) 56,4% (2013) 

Egypten 4,6% (1992) 51,8% (2014) 

Georgien 3,8% (1990) 36,7% (2012) 

Mexiko 12,4% (1987) 45,2% (2012) 

Marocko 2% (1992) 36,3% (2011) 

Rumänien 7,2% (1992) 36,3% (2011) 

Turkiet 8% (1993) 47,5% (2011) 
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Sedan 1985 har WHO hållit fast vid att den lämpliga andelen kejsarsnitt bör ligga 

mellan 10% och 15%. Detta gäller det totala antalet kejsarsnitt, varav andelen 

akuta kejsarsnitt bedöms utgöra hälften. Den panelen stödde sitt uttalande från 

den begränsade datamängd man då hade, huvudsakligen från länder i norra 

Europa, som visade på bra utfall för mödrar och barn med denna frekvens av 

kejsarsnitt. 

 

I april 2015 kom WHO med ett nytt uttalande baserat på studier av nya data, där 

man konstaterade att en högre frekvens av kejsarsnitt än 10% inte minskade 

dödligheten bland mödrar och barn i en population. Fastän den optimala 

frekvensen av kejsarsnitt inte är känd så vill WHO understryka att kejsarsnitt är ett 

bra ingrepp bara när det utförs av medicinska anledningar. ObsteCares AFL-

system erbjuder här en lösning när det gäller att försöka få ned antalet onödiga 

kejsarsnitt och överanvändningen av värkstimulerande dropp vid förlossningar. 
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ObsteCare AFL Monitoring System  

En ny metod för att hantera värksvaghet 

Omfattande studier visar att en förhöjd laktatnivå i livmoderns muskulatur hämmar 

sammandragningarna i livmodern, vilket resulterar i värksvaghet. Koncentrationen 

av laktat i livmoderns muskulatur återspeglas i koncentrationen av laktat i 

fostervattnet, och detta man mäta på ett icke-invasivt sätt med AFL-systemet, där 

AFL står för Amniotic Fluid Lactate.  

 

 

 

AFL-mätenhet. Källa: ObsteCare 

 

 

Under förlossningen samlas naturligt utrinnande fostervatten upp och analyseras 

för att fastställa koncentrationen av laktat i livmoderns muskulatur. Provsvaret är 

klart redan efter 15 sekunder och det behövs så lite som 0,25 ml fostervatten för 

att kunna göra en korrekt mätning. Vätskan sugs upp med en vanlig spruta och 

töms i en mätprob som förs in i mätutrustningen varpå mätningen startar 

automatiskt. Mätproben är en engångsartikel som används vid varje mätning och 

som huvuddelen av bolagets försäljningsintäkter väntas framöver komma från 

dessa mätprober.  
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Färre komplikationer vid individuell anpassning 

En normal AFL-nivå är en stark indikation på att användningen av oxytocin, dvs 

värkstimulerande dropp, kommer att resultera i en spontan vaginal förlossning. 

Detta även om förlossningen utvecklas sakta. Däremot är en hög AFL-nivå en 

stark indikation på att användningen av värkstimulerande dropp riskerar att sluta 

med ett kirurgiskt ingrepp. Genom att skräddarsy behandlingen med oxytocin 

utifrån AFL-nivån kan onödiga akuta kejsarsnitt undvikas, både vid höga och låga 

AFL-värden. AFL-metoden ger förlossningspersonalen möjlighet att följa upp hur 

stressad muskulaturen i livmodern är och därmed individualisera användandet av 

oxytocin på ett korrekt sätt. Är nivån hög, är det lämpligt att ta bort oxytocin och 

vänta 1 – 2 timmar. När AFL-nivån sedan normaliserats kan oxytocin sättas in igen 

om förlossningen inte spontant fortskrider framåt.  

 

AFL-systemet patenterat, CE-märkt och redo för bred lansering 

Det system ObsteCare utvecklat för förlossningsövervakning består av en 

patenterad mätmetod, mätprober, samt analysutrustning. ObsteCare AFL 

Monitoring System är en medicinteknisk produkt och klassas som in vitro-

diagnostisk utrustning, vilket innebär en enklare regulatorisk klassificering. 

Produkten är CE-märkt och får säljas på hela den europeiska marknaden, samt till 

Israel och Vietnam. ObsteCare har idag beviljade patent eller patentansökningar 

inom tre patentfamiljer. Patenten täcker metoden att använda mjölksyra i 

fostervatten i förlossningsvården samt specifika utformningsegenskaper på 

mätutrustningen. Totalt har fem patent beviljats och ytterligare sex 

patentansökningar handläggs.  
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AFL-mätprob. Källa: ObsteCare 

 

 

ObsteCare väntar sig mer intäkter från förbrukningsvaror i form av mätprober då 

instrumenten i sig håller 5–10 år och man vill att en förlossningsavdelning ska 

kunna ha fler instrument så de verkligen används. Vid en förlossning går det 

uppskattningsvis åt 2–3 prober när man använder AFL-systemet. Från bolagets 

håll bedömer man att en normalstor förlossningsklinik med 4000 födslar per år 

kan generera ca 0,6 mkr i årliga intäkter.  
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Nästa generation av AFL-systemet klart till sommaren 

Det system ObsteCare tagit fram har nu 10 år på nacken och bolaget arbetar med 

att vidareutveckla och uppgradera det. Planen är att detta system ska vara färdigt 

och CE-märkt till sommaren. Det tidigare stationära systemet kommer ersättas av 

en ny enhet för mätning med anslutning till en dator där ObsteCares programvara 

för provanalys finns. I ett senare skede kommer även beslutsstödsystemet finnas i 

samma enhet. 

 

 

 

Nästa generations AFL-system. Källa: ObsteCare 
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AFL-metodens vetenskapliga grund 

Höga halter av mjölksyra i livmodern kan hämma sammandragningarna 

Att mäta mjölksyrahalten i fostervattnet ger förlossningspersonalen en möjlighet 

att på ett enkelt sätt övervaka och dokumentera förlossningsförloppet. Under 

arbetet med sin avhandling upptäckte ObsteCares innovatör och grundare, 

Docent Eva Wiberg-Itzel, att genom att mäta och övervaka mjölksyrahalten i 

fostervatten under en förlossning kan man på ett mycket bra sätt förstå status hos 

livmodern.  

 

Forskningsbidrag från Bill och Melinda Gates Stiftelse 

Ett antal kliniska studier har genomförts för att styrka att AFL fungerar som metod. 

I en studie som leddes av Eva Wiberg-Itzel och som finansierades av Bill och 

Melinda Gates Stiftelse ingick 3000 kvinnor från olika länder. Projektet var ett av 

10 som valdes bland 2500 ansökningar då stiftelsen gjorde en utlysning som 

handlade om att förbättra förlossningsvården i världen.   

 

Resultaten har publicerats i den vetenskapliga publikationen PLOS ONE år 2016. 

Flödesschemat på nästa sida visar den tydligt prediktiva förmågan som finns i att 

mäta mjölksyrahalten i fostervattnet innan värkstimulerande dropp sätts in. Totalt 

har nu data har samlats in från 5000 förlossningar. 
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Källa: PLOS ONE 

 

AFL gav korrekt prognos i 84% av förlossningar 

Av 3000 förlossningar hos förstföderskor som inkluderades i studien ingick 1616 i 

Sverige, 318 i Schweiz, 323 i Tanzania och 40 i Frankrike. Dock kom 703 kvinnor, 

de flesta afrikanska, att senare uteslutas av hälsoskäl eller då det senare 

framkommit att de inte var förstföderskor. Värkstimulerande dropp med oxytocin 

gavs i 66% av förlossningarna, dvs i 1515 av de inkluderade 2297. I 638 av dessa 

1515 fall samlades ett mätvärde på AFL in inom 30 minuter innan man satte in 

dropp.  

 

Målet med studien var att undersöka om nivån av mjölksyra i livmodern (AFL), 

analyserad i ett prov av fostervätska insamlad vid avstannad förlossning där 

oxytocin behövde sättas in, kunde predicera utfallet av förlossningen. AFL 

analyserades av en barnmorska vid förlossningstillfället, men mätinstrumentet 

lagrade mätvärdet till efter förlossningen för att möjliggöra en blind studie.  
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Det intressanta är att bland dessa 638 observationer där AFL mättes innan man 

satte in värkstimulerande dropp gav mätningen av AFL en korrekt prognos i hela 

84% av fallen. Detta beräknades som summan av 502 normala vaginala 

förlossningar efter lågt AFL innan dropp, plus 32 kejsarsnitt efter uppmätt högt 

AFL innan dropp, dividerat med de 638 observationerna (502 + 32 = 534/638 = 

83,7%).  

 

Resultatet var att AFL kan ge en bra indikation hos förstföderskor om hur 

förlossningen kommer att falla ut. Låga nivåer av mjölksyra i livmodern stödjer 

beslutet att fortsätta förlossningen genom att sätta in oxytocin. En hög nivå av 

mjölksyra korrelerar dock med operativa ingrepp och komplikationer efter 

förlossningen.  

 

Tidig screening kan förbättra vården 

Utöver de fördelar som AFL ger vid värksvaga förlossningar räknar ObsteCare 

med att metoden längre fram kan komma att användas som en screeningmetod 

vid samtliga förlossningar. Data visar att 10% av kvinnorna har höga AFL-värden 

redan vid ankomst till förlossningskliniken och av dem drabbas ca 90% av 

värksvaghet. Med information om mjölksyrahalten kan vårdpersonalen få en 

indikation om det är troligt det blir en långdragen förlossning. Man kan därigenom 

på ett bättre sätt dosera oxytocin och minska risken för kejsarsnitt. Detta ger 

större chanser för en normal förlossning med färre komplikationer för både 

mamma och barn. 

 

Hälsoekonomisk rapport från Linköpings universitet ger stöd 

En ny oberoende hälsoekonomisk rapport från Linköpings universitet ger klart 

stöd åt ObsteCares metod. Den tyder på att användning av AFL-mätning vid 

avstannat värkarbete bland förstföderskor skulle vara kostnadsbesparande. Bättre 

hantering och förlossningsutfall innebär även bättre mående bland mödrar och 

barn. Man menar i studien att med laktatmätning kan komplikationer undvikas, 

och antalet akuta kejsarsnitt och instrumentella förlossningar minskas. Dessutom 

kan man med denna strategi hitta gruppen med normala laktatnivåer, för vilka 

man kan sätta in oxytocin. Men andra ord så hittar man med hjälp av 

laktatmätning rätt bland de födande med avseende på vilka som har nytta av 

oxytocin och vilka som inte har det. Implikationen av detta resultat borde vara ett 

brett införande av AFL-mätning, anser författarna av denna hälsoekonomiska 

studie.  
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Man pekar i studien även på att nyligen publicerade resultat tyder på att mätning 

av och därmed kunskap om laktatnivån kan användas för beslut om behandling 

med bikarbonat, som sänker laktatnivån och därmed kan underlägga förlossning. 

Vinsterna av AFL-mätning skulle därför kunna bli ännu större. Det poängteras 

dock att i studien som genomförts är uppgifter och antaganden om vissa 

sannolikheter osäkra. Vidare har man bara kunnat analysera en mycket kort 

tidshorisont, och analysen är tämligen partiell med bara direkta hälso- och 

sjukvårdskostnader och utan effektskattningar på hälsa/livskvalitet. I linje med 

detta borde vidare forskning inriktas mot att ta fram bättre kunskap/underlag 

avseende sannolikheter för olika förlossningsutfall, samt konsekvenser på längre 

sikt vad gäller såväl kostnader som hälsa/livskvalitet. 

 

Slutsatsen, menar forskarna vid Linköpings universitet, måste ändå i detta skede 

vara att det i allra högsta grad verkar kostnadsbesparande och hälsofrämjande att 

utnyttja möjligheten att mäta laktatnivåer vid avstannat värkarbete. Denna analys 

gäller primärt förstföderskor, men resultaten torde vara överförbara även på 

omföderskor.  
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Affärsmodell och marknadsstrategi 

Stor marknadspotential för AFL-systemet 

Bolaget uppskattar att akuta kejsarsnitt kostar ca 26 miljarder SEK per år i Europa. 

En nyligen genomförd studie vid Linköpings universitet visar att AFL-metoden kan 

minska antalet akuta förlossningar med 30%. Behovet av säkrare och effektivare 

förlossningar är stort även i USA, där förlossningar ligger på topp 5-listan för 

Medical Legal Claims, dvs skadestånd för felbehandling.  

 

Om AFL-metoden används på alla värksvaga förlossningar skulle det enligt 

ObsteCares beräkningar medföra potentiella intäkter från försäljningen i Europa 

och USA på nära 900 miljoner SEK per år. Marknadspotentialen tredubblas till ca 

2,6 miljarder SEK per år om AFL används som screeningmetod vid samtliga 

förlossningar. En normal förlossning i Europa kostar ca 25 000 SEK, medan ett 

akut kejsarsnitt kostar mer än det dubbla, ca 65 000 SEK1. 

 

En relevant jämförelse när det kommer till att skatta marknadspotentialen för 

ObsteCares AFL-system är storleken på marknaden för blodanalys. Svenska 

bolaget Cellavision har en ledande position inom instrument för digital blodanalys 

efter FDA-godkännande 2009. Även de säljer huvudsakligen genom distributörer, 

där Sysmex är störst av fyra dominerande distributörer, följt av Beckman Coulter, 

Siemens och Abbot. Marknaden för digital blodanalys värderas till 3 miljarder i 

distributörsledet och ungefär hälften av detta för Cellavision. Om man drar 

paralleller till marknaden för blodanalys kan storleken på den marknad ObsteCare 

adresserar rentav vara av miljardstorlek 

 

Marknadsstrategi 

Den lanseringsstrategi ObsteCare använder bygger på att etablera AFL-systemet 

på kliniker med internationellt renommé för att förkorta lanseringstiden på olika 

marknader. Generellt sett har läkaren en central roll, och ObsteCare väljer därför 

att i första hand möta läkare och barnmorskor direkt på klinik. Tillsammans med 

distributören arbetar bolaget också för att träffa hälsovårdsmyndigheter i 

respektive land, för att nå en högre nivå i beslutskedjan.  

 

Metoden används idag vid ledande kliniker i Baltikum och Norden, samt vid en 

större förlossningsklinik i London. Det är viktigt för ObsteCare att knyta till sig rätt 

resurser och man har byggt upp ett medicinskt råd både i Sverige och 

internationellt för att nå ut och påverka opinionen. Bland annat ingår två 

amerikanska läkare här då man siktar på lanseringar i USA och Asien. Vidare 

 
1 Källa: www.insider.com/costs-giving-birth-around-the-world-2018-7 
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arbetar bolaget med att ta fram ytterligare hälsoekonomiska underlag som 

komplement till den redan tunga kliniska bas som bolaget står på.  

 

FDA-ansökan inlämnad och USA-godkännande väntas under året 

Målkunderna är i första hand förlossningskliniker i Europa, USA och Asien. Den 

amerikanska marknaden kommer att prioriteras så fort man fått godkännandet 

från FDA, och man räknar med att kunna lansera i USA under Q1 2021. På den 

asiatiska marknaden har man precis fått registrering och godkännande för 

försäljning i Vietnam.  

 

ObsteCare har idag kommersiella kunder i Sverige, Norge, Finland, England, 

Estland och Israel. Bolaget har själva rekryterat för att kunna bearbeta de nordiska 

marknaderna och i resten av världen kommer man att sälja via distributörer, som 

man supportar med utbildningar och annat stöd. ObsteCare har 10 kontrakterade 

distributörer, som täcker Belgien, Estland, Frankrike, Holland, Israel, Kanada, 

Storbritannien, USA och Vietnam. Flera av dessa kom in under 2019 och är nu i 

utbildningsfas. Man har pågående dialoger om ytterligare marknader och en 

möjlig etablering i Schweiz och Tyskland analyseras för tillfället. ObsteCare har 

också blivit kontaktade av ett bolag som utvärderar möjligheten för registrering i 

Japan.  
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Affärsmodell 
 

Affärsmodellen bygger på att sälja eller hyra ut mätinstrument till 

förlossningsavdelningar, och därefter generera löpande försäljningsintäkter av 

mätprober. Normalt behövs ett mätinstrument per förlossningsavdelning och varje 

värksvag förlossning beräknas förbruka två till tre mätprober. Ett normalstort 

sjukhus med ca 4 000 förlossningar per år skulle kunna generera omkring 600 tkr 

per år i försäljningsintäkter från mätprober enligt bolagets beräkningar. Målet är 

att år 2022 ha 140 AFL-system i bruk på klinikerna runt om i världen.  

 

Försäljningen inriktas i första hand på att använda AFL-metoden för värksvaga 

förlossningar. När metoden är etablerad kan det finnas möjlighet att använda 

metoden som ett screeninginstrument för samtliga förlossningar. För att 

underlätta beslutsprocessen hos potentiella kunder i Norden har ObsteCare valt 

att hyra ut analysutrustningen på årsbasis. Därigenom hamnar analysutrustningen 

under sjukhusens driftsbudget istället för investeringsbudget, vilket ibland kan 

underlätta. Vid försäljning genom distributörer som vill erbjuda kunder möjligheten 

att hyra kan ObsteCare erbjuda en finansieringslösning genom 

Exportkreditnämnden. ObsteCare erbjuder kunder utbildning för att säkra att 

systemen används på ett bra sätt. Tanken är också i framtiden att bolaget ska 

kunna ta betalt för utbildning.  

 

Gynnsamma marknadstrender 

Under 2020 har Centrum för utvärdering av Medicinsk Teknologi på Linköpings 

Universitet publicerat data gällande hälsoekonomi som tydligt visar på potentialen 

för AFL-metoden. WHO gick 2018 ut med nya riktlinjer med målet att minska 

antalet onödiga kejsarsnitt och riskerna som hänger samman med detta. En 

annan drivkraft är ökad uppmärksamhet kring den omfattande användningen av 

värkstimulerande dropp vid förlossningar. I Frankrike har hälsomyndigheten satt 

som mål att minska denna användning med 30%.  
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Prognoser och värdering 
 

Risker relaterade till marknadsacceptans och nyckelpersoner 

ObsteCare är ett litet bolag med begränsade resurser och man är i hög grad 

beroende av nyckelpersoner. Marknadsacceptansen kan dröja och 

omsättningen kan bli lägre än vad man bedömer idag. Bolaget kan komma att 

behöva anskaffa ytterligare kapital även i framtiden, vilket kan ha en negativ 

inverkan på aktiekursen. De produkter man utvecklar kan även komma att 

utsättas för ökad eller förändrad konkurrens. Det är viktigt att vara medveten om 

att en investering i ett bolag som ObsteCare som befinner sig i tidig 

lanseringsfas innebär både risker och möjligheter.  

 

Bedömd marknadspotential 

ObsteCare uppskattar att akuta kejsarsnitt kostar 26 miljarder kr per år i Europa. 

Om AFL-metoden används på alla värksvaga förlossningar, skulle det enligt 

bolagets beräkningar medföra potentiella intäkter från försäljningen i Europa och 

USA på knappt 900 miljoner SEK per år. Marknadspotentialen tredubblas till ca 

2,6 mdr SEK om AFL används som screeningmetod vid samtliga förlossningar. 

 

Ett utbrett användande av AFL-metoden kan ge stora besparingar 

Enligt opublicerade siffror från journalsystemet Obstetix i Stockholms län 2019, 

stimulerades 40% av de födande kvinnorna med värkstimulerande dropp. Detta 

trots att andelen med värksvaghet endast var 12%. Med utgångspunkt i dessa 

siffror så kan AFL-metoden vara aktuell vid ca 46 000 förlossningar per år i 

Sverige. Hälso- och sjukvårdens kostnader i Sverige beräknades minska med 1 

662 SEK eller 4% per förlossning vid avstannat värkarbete, inräknat kostnader för 

laktatmätning. Totalt sett utifrån ovan angivet sifferunderlag, skulle det teoretiskt 

ge besparingar inom hälso- och sjukvården på ca 76 MSEK per år. Dessutom 

väger även de hälsoekonomiska argumenten för AFL-metoden tungt.  

 

Tillväxtscenario 

ObsteCare har satt ett försäljningsmål på att ha 140 AFL-system i bruk på kliniker 

runt om i världen år 2022. Med utgångspunkt i att en normalstor förlossningsklinik 

med 4000 födslar per år kan generera en omsättning på 600 tkr per år har 

följande tillväxtscenarion modellerats. Diagrammet på nästa sida visar en möjlig 

försäljningsutveckling, givet att man 2022 når 140 AFL-system på ett 70-tal 

kliniker runtom i världen och att detta antal sedan fortsätter öka. Vi modellerar en 
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ökning till 200 kliniker år 2025, samt 450 kliniker år 2030. Omsättningen för AFL-

systemet skulle då initialt växa till drygt 100 mkr 2023 med 140 kliniker i drift, för 

att sedan öka succesivt till ca 500 mkr 2030, vilket är 10 år efter det väntade FDA-

godkännandet för AFL-systemet. 

 

 

 

Källa: Analysguiden
 

 

 

Värdering 

I ett optimistiskt scenario (bull) antar vi att ObsteCare år 2025 når en försäljning 

på 105 MSEK som i det framgångsrika scenario som beskrivs ovan. Vidare antar 

vi att bolaget når samma marginaler som blodanalysbolaget Cellavision nått, dvs 

27,4% i rörelsemarginal, samt tillämpar en skattesats på 20,6%. Det skulle ge 

ObsteCare en potentiell vinst per aktie på 0,67 kr 2025 och med ett tillämpat P/E-

tal på 15 en potentiell aktiekurs på 10,08 kr vid denna tid. För att få nuvärdet av 

vårt optimistiska scenario diskonterar vi detta värde med vår wacc, weighted 

average cost of capital, på 10,7%. Nuvärdet av det optimistiska scenariot är då 

6,06 kr per aktie.  
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I vårt mer balanserade basscenario antar vi att ObsteCare år 2025 når en 

försäljning som endast är hälften så hög, dvs 52,5 mkr. Övriga antaganden är 

samma och vi får här ett nuvärde av basscenariot på 3,03 kr per aktie. 

 

Slutligen i vårt pessimistiska scenario (bear) räknar vi med att 

marknadsacceptansen dröjer och att bolaget tvingas till ytterligare 

kapitalanskaffning, vilket påverkar aktiekursen negativt genom utspädning. För att 

belysa risken i detta sätter vi värdet på vårt pessimistiska scenario till 40% lägre 

än rådande aktiekurs, dvs till 1,30 kr.  

 
 

 
 

Källa: Analysguiden 

 
  

BEAR BAS BULL

Wacc 10,7% 10,7% 10,7%

Antagen omsättning 2025, mkr n/a 52,5 105

Marginal i nivå med Cellavision n/a 27,4% 27,4%

Rörelseresultat n/a 14,4 28,8

Skatt n/a -3,0 -5,9

Årets resultat n/a 11,4 22,8

Vinst per aktie n/a 0,34 kr 0,67 kr

Antaget P/E-tal 2025 n/a 15 15

Värde per aktie 2025 n/a 5,04 kr 10,08 kr

Diskonterat till år 2020 med wacc 10,7% 1,30 kr 3,03 kr 6,06 kr
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Aktuell nyemission 
 

För att accelerera lanseringen av AFL-systemet genomför ObsteCare en 

garanterad företrädesemission som löper 14 april - 8 maj. Nettolikviden på 29 

MSEK som bolaget erhåller från den pågående emissionen kommer fördelas 40% 

till försäljning och marknadsföring, 20% till marknadsexpansion och säljsupport i 

USA och Asien, 10% för lansering av nästa generation mätinstrument, 20% för 

genomförande av ytterligare hälsoekonomisk studie, samt 10% till logistik och 

produktionseffektivisering.  

 

Då ObsteCare väntar sig större delen av intäkterna från förbrukningsvaror är det 

viktigt att få ut mätenheter på kliniker. I våra estimat för bolaget väntar vi oss 

därför negativt rörelseresultat under detta år och nästa. Nedanstående tabell 

redogör för våra prognoser kring försäljning, resultat och nettokassa. 

 

   

Utfall och prognoser, basscenario

MSEK 2018 2019 2020P 2021P

Omsättning 3,1 5,0 5,0 12,0

Rörelseresultat -3,5 -8,0 -10,0 -10,0

Resultat per aktie, kr -0,2 -0,5 -0,3 -0,3

Nettokassa 2,3 0,0 19,0 9,0

Källa: ObsteCare (utfall) och Analysguiden (prognoser)
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Tre anledningar att investera i ObsteCare 
 
ObsteCare är ett svenskt medicintekniskt bolag som utvecklat en metod för att 

mäta och följa mjölksyrenivån i fostervattnet för att bättre kunna anpassa 

förlossningsvården. Det är viktigt att vara medveten om att en investering i ett 

bolag som befinner sig i tidig lanseringsfas innebär både risker och möjligheter. 

Givet detta vill vi dock understryka att vi ser stor en stor marknadspotential för 

AFL-systemet. 

 

Stor global potential för AFL-systemet 

Varje år föds 130 miljoner barn i världen och värksvaga förlossningar är ett globalt 

problem. ObsteCares mål är att år 2022 ha 140 AFL-system i bruk på 

förlossningskliniker runt om i världen.  

 

Bygger på banbrytande svensk forskning vid Karolinska Institutet 

En nyligen genomförd hälsoekonomisk studie från Linköpings universitet visar att 

antalet akuta kejsarsnitt minskar med 30% genom denna metod. Bill och Melinda 

Gates stiftelse har gett bidrag till de omfattande studier av metoden som gjorts vid 

5000 förlossningar.  

 

Lansering på den viktiga USA-marknaden i början på 2021 

Ansökan till amerikanska FDA är inlämnad och processen fortlöper enligt plan. 

Man hoppas kunna lansera AFL-systemet på den amerikanska marknaden under 

Q1 2021 och har redan kontrakterat en distributör som förbereder inför lansering. 
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Disclaimer 
 

Aktiespararna, www.aktiespararna.se, publicerar analyser om bolag som sammanställts med hjälp av 

källor som bedömts tillförlitliga. Aktiespararna kan dock inte garantera informationens riktighet. 

Ingenting som skrivs i analysen ska betraktas som en rekommendation eller uppmaning att investera i 

något finansiellt instrument. Åsikter och slutsatser som uttrycks i analysen är avsedd endast för 

mottagaren. 

Analysen är en så kallad Uppdragsanalys där det analyserade Bolaget tecknat ett avtal med 

Aktiespararna. Analyserna publiceras löpande under avtalsperioden och mot sedvanlig fast 

ersättning. Aktiespararna har i övrigt inget ekonomiskt intresse avseende det som är föremål för 

denna analys. Aktiespararna har rutiner för hantering av intressekonflikter, vilket säkerställer 

objektivitet och oberoende. 

Innehållet får kopieras, reproduceras och distribueras. Aktiespararna kan dock 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. 

Analytikern äger inte och får heller inte äga inte aktier i det analyserade bolaget. 

Ansvarig analytiker: Thomas Nilsson 

http://www.aktiespararna.se/

