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UPPDRAGSANALYS 

USA-lansering temporärt  
försenad av Covid-19 
FDA ansökan dras temporärt tillbaka 
På grund av Covid-19 har ObsteCare fattat ett strategiskt beslut i 

samförstånd med sin distributör att temporärt dra tillbaka FDA-

ansökan för AFL-systemet för säkrare förlossningar. Detta då 

förutsättningarna på den viktiga USA-marknaden försämrats och en 

framgångsrik kommersialisering behöver gynnsamma 

grundförutsättningar. Detta betyder också att lanseringen av det 

uppdaterade instrumentet kommer att skjutas fram något, men 

bolaget bedömer att nästa generation kan lanseras under Q4 detta år. 

Den amerikanska marknaden kommer fortsatt vara strategisk viktig 

för bolaget, men man väljer att i nuläget fokusera på de marknader i 

Europa och Asien där allt är klart kring distributionen. 

Förstärkt organisation med fokus på försäljning 
Under Q2 har bolagets organisation förstärkts med en ny vd i Carina 

Lindqvist, som senast var vd för Ellen AB. Hon har en gedigen 

bakgrund inom Life Science, både i mindre bolag och i större som t ex 

Pfizer. Vidare har bolaget under Q2 förstärkt sin säljorganisation och 

etablerat ett nytt medicinskt råd.  

Andra händelser under Q2 2020 
Covid-19 pandemin har haft en mer omfattande påverkan på bolagets 

säljverksamhet än vad man tidigare bedömt. Både karantän och 

kraftfull nedstängning har hindrat besök hos kliniker och dialog med 

dem. Den företrädesemission bolaget genomförde under Q2 gör att 

bolaget står stadigt inför den kommande lanseringen som under 

resten av detta år kommer fokusera på Europa och Asien. Under Q2 

erhöll AFL-systemet ett godkännande i Vietnam under och ObsteCare 

etablerade även ett samarbete på den japanska marknaden. 

Fortsatt goda framtidsutsikter för ObsteCare 
Varje år föds 130 miljoner barn i världen och värksvaga förlossningar 

är ett globalt problem. ObsteCare har utvecklat en metod för att mäta 

och följa mjölksyrahalten i fostervattnet för att bättre kunna anpassa 

förlossningsvården. Bolaget är väl förberett för den internationella 

lanseringen av AFL-systemet att med sina 10 kontrakterade 

distributörer.  Då 2020 blir något av ett mellanår väljer vi dock att 

justera ned vår riktkurs med 10% till 2,70 kr, men ser fortsatt stor 

potential i ObsteCares teknik och bolagets aktie. 
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Prognose r & Nyc ke lta l,  mkr

2 0 18 2 019 2 0 2 0 p 2 0 2 1p

Omsättning 3,1 5,0 5,0 12,0

Ebitda - 2,6 - 6,5 - 12,6 - 8,6

Rörelseres. (ebit) - 3,5 - 8,0 - 14,0 - 10,0

Resultat f. skatt - 4,5 - 8,1 - 13,0 - 8,0

Nettoresultat - 7,5 - 6,6 - 13,0 - 8,0

Vinst per aktie - 0,2 kr - 0,2 kr - 0,4 kr - 0,3 kr

Utd. per aktie 0,0 kr 0,0 kr 0,0 kr 0,0 kr

Omsättningstillväxt n/a 61% 12% 140%

Ebitda- marginal neg neg neg neg

Rörelsemarginal neg neg neg neg

Nettoskuld/eget kap. - 0,2 - 0,1 - 0,3 - 0,1

Nettoskuld/ebitda 1,7 0,3 1,0 0,2

P/e- tal neg neg neg neg

EV/ebit neg neg neg neg

EV/omsättning 9,4 5,9 5,9 2,4

Direktavkastning 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Prognose r & Nyc ke lta l,  mkr

Källa: Bolaget, Analysguiden 
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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 för AFL-systemet 
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 är lågt, men risken är förstås hög. 
 

USA-lansering skjuts på framtiden 
Bolaget har på egen hand inlett försäljning i Norden, och idag finns 

pilotkunder i Sverige, Norge, Finland, Storbritannien, Island och 

Estland. Under 2019 har arbetet inriktats på att bygga upp en 

distributörsorganisation som idag består av 10 distributörer i EU, 

Asien och USA. Under april erhöll ObesteCare även ett godkännande 

för den vietnamesiska marknaden. För att utnyttja bolagets resurser 

på bästa sätt väljer man nu att avvakta med lanseringen i USA och 

drar temporärt tillbaka ansökan till FDA. Covid-19 pandemin har 

försvårat införsäljning av nya produkter i förlossningsvården avsevärt 

och man väljer därför att fokusera på Europa och Asien där man nått 

längre i lanseringen. Den amerikanska marknaden är fortsatt 

strategisk viktig för ObsteCare, men man kan idag inte exakt ange en 

tid när man återupptar lanseringen.  
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Metod baserad på 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. ObsteCares 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 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. 

Stor potential i ObsteCares aktie vid lyckad lansering 
Varje år föds 130 miljoner barn i världen och värksvaga förlossningar 

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

ett bolag som befinner sig i tidig utvecklingsfas innebär både risker 

och möjligheter. Givet detta ser vi dock en stor potential för 

ObsteCares AFL-system. Till följd av att 2020 blir något av ett 

mellanår för ObsteCare med framskjuten USA-lansering och 

försämrat affärsklimat väljer vi att justera ned vår riktkurs för 

bolagets aktie med 10% till 2,70 kr.  

 

 

 

  

 
 
 
ObsteCares AFL Monitoring System  gör att 
rätt vård kan sättas in i tid vid värksvaga 
förlossningar 

 
 
 
 
Bill och Melinda Gates stiftelse har hjälpt 
till att finansiera de omfattande studier 
som gjorts av AFL-metoden 
 
 
 
 
 
Då 2020 blir något av ett mellanår väljer vi 
att justera ned vår riktkurs till 2,70 kr 
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Prognoser och värdering 

Betydande marknadspotential för AFL-systemet 
ObsteCare uppskattar att akuta kejsarsnitt kostar 26 mdkr per år bara 

i Europa. Om bolagets AFL-metod används på alla värksvaga 

förlossningar, skulle det enligt bolagets kalkyler medföra potentiella 

intäkter från försäljningen i Europa och USA på drygt 900 mkr per år. 

Vidare skulle marknadspotentialen kunna tredubblas om AFL-

metoden användes som screening vid alla förlossningar.  

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.  

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. 

Justering av riktkurs när 2020 blir ett mellanår 
Då Covid-19 pandemin haft en större inverkan på ObsteCares 

försäljningsarbete än man initialt bedömt, kommer 2020 att bli något 

av ett mellanår. Vi väljer att justera ned riktkursen för bolaget med 

10%, vilket motsvarar den diskonteringsfaktor vi använder i vår 

värderingsmodell. Ny riktkurs blir 2,70 kr mot tidigare 3,00 kr. 

Dessutom har vi förskjutit våra prognoser ett år ut i tiden. Vi 

modellerar nu för en ökning till 200 kliniker år 2026, samt 450 

kliniker år 2031. Bruttoomsättningen för AFL-systemet skulle då 

växa till ca 200 mkr 2026, för att sedan successivt öka till ca 500 mkr 

år 2031. Då bolaget kommer att använda distributörer för att 

bearbeta internationella marknader har vi i vår modell estimerat att 

ObsteCares andel av dessa intäkter blir 50%. 

Tillväxtscenario 
Med utgångspunkt i att en normalstor förlossningsklinik med 4000 

födslar per år kan generera en omsättning på 600 tkr per år har ett 

möjligt tillväxtscenario modellerats. Diagrammet till höger visar en 

potentiell försäljningsutveckling där vi modellerar en ökning till 200 

kliniker år 2026, samt 450 kliniker år 2031. Omsättningen för bolaget 

skulle då växa till ca 100 mkr 2026, för att sedan öka succesivt till ca 

250 mkr 2031. 
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Värdering 
Det är värt att beakta att ObsteCare är ett litet bolag med begränsade 

resurser. Man är i hög grad beroende av ett antal nyckelpersoner. 

Vidare kan marknadsacceptansen dröja och omsättningen kan bli 

lägre än vad bolaget bedömer idag. Det är heller inte uteslutet att 

bolaget i framtiden kan komma behöva göra ytterligare 

kapitalanskaffningar, vilket kan inverka negativt på aktiekursen. 

Produkterna som utvecklas kan komma att möta annan konkurrens. 

Det är sammantaget viktigt att vara medveten om att en investering i 

ett bolag som ObsteCare både är förknippat med stora risker och 

möjligheter.  

I ett optimistiskt scenario (bull) antar vi att ObsteCare 2026, dvs ett 
år senare än i för förra analys, uppnår en försäljning på 105 mkr som 
i det framgångsrika scenario som beskrevs tidigare. Vidare antar vi 
att bolaget når samma marginaler som blodanalysbolaget Cellavision 
uppnått, dvs 27,4% i rörelsemarginal, samt tillämpar en skattesats på 
20,6%. Detta skulle gen ObsteCare en potentiell vinst per aktie på 
0,67 kr år 2026 och med ett antaget P/E-tal på 15 en potentiell 
aktiekurs på 10,0 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 5,45 kr.  
 
I vårt mer balanserade bas-scenario antar vi att ObsteCare år 2026 
når en försäljning som endast är hälften så hög, dvs 52,5 mkr. Övriga 
antaganden är samma och vi får här ett basscenario på 2,73 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 
0,90 kr. 
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Bolagsbeskrivning 

En stadigt växande andel kejsarsnitt 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. 

Sedan 1985 har WHO hållit fast vid att den lämpliga andelen 

kejsarsnitt bör ligga mellan 10% och 15%. Den kraftigt ökande 

andelen kejsarsnitt framkommer tydligt om man studerar enstaka 

länder där stora förändringar skett. Nedanstående tabell lyfter fram 

ett antal länder där frekvensen ökat mycket kraftigt. Självklart är det 

många kejsarsnitt som är planerade, men enligt bolaget är andelen 

akuta kejsarsnitt nära hälften av det totala antalet.  

 

 

 

 

 

ObsteCare AFL Monitoring System 
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. 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 

Ett antal länder där frekvensen ökat mycket kraftigt

Land Tidigare 
andel 

kejsarsnitt

År Nuvarande 
andel 

kejsarsnitt

År Procentuell 
ökning

Colombia 16,0% 1990 43,4% 2012 +171%

Dominikanska Rep. 20,0% 1991 56,4% 2013 +182%

Egypten 4,6% 1992 51,8% 2014 +1026%

Georgien 3,8% 1990 36,7% 2012 +866%

Kina 4,4% 1990 36,2% 2011 +723%

Marocko 2,0% 1992 36,3% 2011 +1715%

Mexiko 12,4% 1987 45,2% 2012 +265%

Rumänien 7,2% 1992 36,3% 2011 +404%

Turkiet 8,0% 1993 47,5% 2011 +494%

Källa: PLOS ONE, 5 februari 2016

 
 
 
 
Ett av fem barn i världen föds idag genom 
kejsarsnitt 

 
 
 
 
 
Förhöjd nivå av mjölksyra i livmoderns 
muskulatur hämmar sammandragningarna 
och resulterar i värksvaghet 
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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. 

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. 

Nästa generation av AFL-systemet klart under 2020 
Det system ObsteCare tagit fram har nu 10 år på nacken och bolaget 

arbetar med att vidareutveckla och uppgradera det. Detta system 

kommer att vara färdigt och CE-märkt under detta år. 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. 

 

 

 

 

  

Största aktieägarna, %
Peder Månsson 19,5%
Oxtorget konsulter I Stockholm AB 6,6%
Allba Holding 6,0%
Avanza Pensionsförsäkring 4,1%
Sherion Management AB 3,2%

Källa: Bolaget
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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 aktier i det analyserade bolaget. 

 

Ansvarig analytiker: 

Thomas Nilsson 
 


