
  

Analysguiden 
17 februari 2022 

 
1 

 

UPPDRAGSANALYS 

Framtidens sårvård 
Fungerande teknologi appliceras i ny produkt 
Odinwell har en patenterad teknologi för tillverkning av smarta 
förband som ger läkare och sjuksköterskor information om sårets 
status under förbandet. Idag har uppemot två miljoner européer 
kroniska sår, som både innebär stort lidande för patienterna och höga 
kostnader för samhället. Idag är det ett subjektivt om man skall byta 
plåster/bandage vilket kan leda till att man riskerar att riva upp oläkta 
sår vilket får en negativ påverkan på läkningen. Odinwells teknologi 
kommer att kunna mäta, optiskt, sårvätskor, blod och andra 
biomarkörer direkt i bandaget och på så sätt kunna få en god 
indikation på hur läkningen fortgår. Den kontinuerliga 
övervakningen och mätningen av såret ger möjligheter till rätt 
behandling vid rätt tidpunkt. 

Stor marknad 
Marknaden man adresserar är stor och växande, uppskattningsvis 
värderas hela sårvårdsmarknaden till ca USD 20 miljarder och växer 
nästan 7% per år. Den avancerade sårvården som Odinwell kommer 
att adressera beräknas växa något snabbare än så och pekas ut från 
många som ett område som röner mycket stort intresse tack vare de 
besparingar man som samhälle kan göra och samtidigt förbättra 
patienternas hälsa och minska lidande.  

På väg till kommersialiseringsfas 
Under föregående år lyckades bolaget presentera en fungerande 
prototyp i labbmiljö där man upprepade gånger mätt temperatur. 
Under 2022 fortsätter man valideringen av produkterna där man 
skall prova lösningen i plåster och bandage. Parallellt med detta avser 
man inleda valideringsstudier tillsammans med sårvårdsbolag för att 
visa produkten både dess funktionalitet och applicerbarhet i 
tillverkningsprocessen. Med lyckade resultat i ryggen avser Odinwell 
att lansera produkterna under senare delen av 2023 tillsammans med 
globala sårvårdsbolag och bygga upp produktionskapacitet för att 
tillverka större volymer sensorer. Bolaget har	idag en kassa på ca SEK 
35m vilket vi anser kommer att räcka till en första lansering av en 
kommersiell produkt. Tack vare bolagets patentportfölj är chanserna 
goda att uppnå höga bruttomarginaler och med en stor applicerbar 
marknad brukar marknaden sätta höga multiplar på liknande bolag. 
Bolag inom medicinsk utrustning handlas inte sällan på PS-tal över 
15–20 vilket innebär att uppsidan från dagens nivå är mycket god om 
bolaget lyckas med sina föresatser att komma ut med en kommersiell 
produkt under de kommande åren. Risknivån i ett	utvecklingsbolag 
innan försäljningen kommit i gång är samtidigt mycket hög.	

Odinwell 
Initieringsanalys 
Datum 17 februari 2022 
Analytiker Joakim Kindahl 
  Basfakta  
Bransch Health Care 
Styrelseordförande Susanne Olauson 
Vd Klas Arildsson 
Listning Spotlight 
Ticker ODIN 
Aktiekurs 3,3 
Antal aktier, milj. 22 
Börsvärde, mkr 73 
Nettoskuld, mkr -36,8 
Företagsvärde (EV), mkr 36 
Webbplats www.odinwell.com 
  

	
Källa: Nasdaq OMX, Analysguiden 

 

Källa: Bolaget, Analysguiden 

2
3
4
5
6
7
8

Jun-21

Jul-21

Aug-21

Sep-21

Oct-21

Nov-21

Dec-21

Jan-22

Feb-22

ODIN OMXSPI

kr
Kursutveckling senaste året

Prognoser & Nyckeltal, mkr
2020 2021 2022p 2023p

Intäkter 1 5 7 10

Bruttoresultat 1 5 7 10

Rörelseres. (ebit) 0 -4 -7 -12

Resultat f. skatt 0 -3 -7 -11

Nettoresultat 0 -3 -7 -11

Vinst per aktie 0,00 kr -0,15 kr -0,32 kr -0,51 kr

Utd. per aktie 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr

Omsättningstillväxt n/a 636,8% 12,2% 42,9%

Bruttomarginal 100,0% 94,7% 94,3% 95,0%

Rörelsemarginal -3,4% -80,1% -104,3% -115,0%

P/e-tal n/a -22,9 -11,0 -6,9

EV/ebit n/a -10,1 -5,3 -3,4

EV/omsättning n/a 8,07 5,52 3,86

Direktavkastning n/a 0,0% 0,0% 0,0%
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Investeringstes 

Sårvård en stor marknad 
Sårvårdsmarknaden	uppgår	till	ca	20	miljarder	USD	med	en	förväntad	
tillväxt	om	6,7%	fram	till	2026.	Sår	delas	in	i	två	kategorier,	akuta	och	
kroniska	sår,	där	kroniska	sår	vållar	stora	 lidanden	 för	patienten	och	
stora	kostnader	för	samhället	då	de	många	gånger	är	svårbehandlade.	I	
Tyskland	uppskattas	kroniska	sår	kosta	ca	4,5	miljarder	EUR	årligen	och	
i	Storbritannien	står	sårvård	för	ca	4%	av	NHS	(National	Health	Service)	
budget	 årligen.	 Förband	 innehållande	 smart	 teknologi	 kan	 frigöra	
resurser	från	sjukvården	och	även	tillåta	mer	vård	hemma	vilket	medför	
stora	besparingar	för	samhället.	

Avknoppat bolag med etablerad teknologi från 
Redsense Medical 
Odinwells	 sårvårdsplattform	 härstammar	 från	 dåvarande	
moderbolaget	 Redsense	 Medicals	 etablerade	 teknologi	 för	 optisk	
identifiering	av	blodläckage	vid	hemodialys.	Även	om	bolaget	befinner	
sig	 i	 en	 teknikutvecklingsfas	 är	 risken	 ändå	 hanterbar	 då	 man	 inte	
bedriver	någon	ny	forskning	utan	använder	sig	av	etablerad	teknik	och	
forskning.	 Ledningen	 har	 gjort	 resan	 förut	 med	 Redsense	 som	 har	
liknande	teknologi.	

Framtidsutsikter 
Odinwell	är	ett	utvecklingsbolag	inom	ett	område	med	stort	behov	av	
utveckling	då	det	skulle	gynna	både	patienter	i	form	av	minskat	lidande	
och	förbättrad	hälsa	och	samhället	 i	 form	av	minskade	kostnader	och	
sparad	tid.		

Man	skall	dock	ha	respekt	för	att	det	i	dagsläget	ej	finns	någon	färdig	
produkt	och	att	det	finns	konkurrens	inom	området	från	större	bolag.		

Odinwell	har	dock	ett	antal	patent	som	skyddar	teknologin	och	man	har	
en	lösning	som	är	annorlunda	än	de	produkter	som	finns	på	marknaden	
idag	 vilket	 skapar	 förutsättningar	 att	 lyckas	 om	 man	 kan	 övertyga	
sårvårdsbolagen	om	att	Odinwells	lösning	är	den	bästa.		

Under	2022	kommer	man	att	bedriva	valideringsstudier	i	syfte	att	visa	
produktens	funktion	som	då	kan	användas	i	marknadsföringssyfte.	

	 	

Sårvård 
Sårvårdsmarknaden omsätter USD 20b och växter ca 7% per år 

	
Källa: Frost Sullivan 

Optisk fiber som transporterar ljus 
Micrometertunna optiska fibrer transporterar ljus som ger 
utslag på olika biomarkörer 

	
Källa: Bolaget, Analysguiden 
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Verksamheten 
Odinwell	 är	 ett	 bolag	 som	 knoppades	 av	 från	 det	 Spotlight-listade	
Redsense	Medical	under	sommaren	2021.	Bolaget	fokuserar	på	sårvård	
där	man	har	”smarta”	bandage	och	plåster	som	möjliggör	att	man	kan	
mäta	 sårets	 status	 genom	 optisk,	 kontinuerlig	 mätning	 av	 blod,	
sårvätskor,	temperatur	och	tryck	i	plåster	och	bandage.		

Genom	att	 implementera	tunna	sensorlager	 i	bandaget	som	uppfattar	
förändringar	i	tryck,	temperatur,	blod	eller	fyllnadsgrad	kan	man	få	en	
övervakning	i	realtid	utan	att	behöva	ta	bort	och	byta	bandage	i	onödan,	
något	som	försvårar	läkning,	smärta	för	patienten	och	fuktiga	sår	som	
negativt	påverkar	omkringliggande	vävnad.	
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Marknaden 
Man	 uppskattar	 att	 ca	 2,25%	 av	 den	 totala	 befolkningen	 i	
industriländerna	kommer	någon	gång	att	drabbas	av	kroniska	sår.	Frost	
&	 Sullivan	uppskattar	 att	 den	 globala	 sårvårdsmarknaden	uppgår	 till	
drygt	 20	miljarder	 USD	med	 en	 förväntad	 tillväxt	 om	 6,7%	 fram	 till	
2026.			

	

	

Källa: Frost Sullivan 

Avancerad	sårvård	står	för	ca	36%	av	marknaden	idag	med	en	förväntad	
årlig	tillväxt	på	drygt	8%.	Odinwell	kommer	att	fokusera	på	avancerad	
sårvård	 som	 exempelvis	 sår	 relaterade	 till	 operationer,	 svårläkta	 sår	
orsakade	av	t	ex	diabetes.		

Marknaden	är	geografiskt	fördelad	på	Nordamerika	som	står	för	nästan	
40%	följt	av	Europa	och	APAC	(Asia-Pacific)	på	knappa	30%	vardera,	
övriga	världen	står	för	endast	ca	6%.	

Då	kostnaderna	för	samhället	är	höga	och	lidandet	stort	för	individen	är	
mycket	 vunnet	 på	 att	 bedriva	 preventiv	 vård	 och	 försöka	 upptäcka	
såren	i	tidigt	skede	och	därmed	kunna	sätta	in	rätt	åtgärder	tidigt.	Vid	
uppkomst	av	sår	kommer	det	att	bli	ökad	fokus	på	att	behandla	såren	
med	mer	avancerad	övervakning	och	 teknik	 för	 att	 ytterligare	kunna	
minska	vårdtiden	och	lidandet	för	den	enskilde.	Det	innebär	också	att	
man	kan	frigöra	vårdresurser	och	delvis	flytta	hem	patienter	för	vård	
hemma.	Det	gör	att	tillväxten	för	avancerad	sårvård	kommer	vara	större	
än	för	bassår	och	kirurgi.		

I	 Sverige	 uppskattas	 att	 snittkostnaden	 för	 ett	 sår	 ligger	 på	 mellan	
20	000	–	40	000	kr	och	att	största	delen	är	personalkostnader	–	ca	87%,	
och	 ca	 13%	 för	 förbandskostnader.1 	Frekvensen	 av	 såromläggningar	
styr	till	stor	del	kostnaden	för	ett	sår	på	grund	av	patienttransport-	och	
personalkostnader.	 Utvecklingen	 av	 sårvårdsmarknaden	 till	 förband	

	
1	https://www.rikssar.se/media/zenn3th3/årsrapport-2020-signed.pdf	
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med	 inbyggd	 övervakning	 och	 således	 högre	 andel	 nödvändiga	 (och	
färre	icke-nödvändiga)	såromläggningar	kommer	vara	positivt	både	för	
samhälle	och	patient.		

En	 rapport	 från	 SBU	 (Statens	 beredning	 för	 medicinsk	 utvärdering)	
skriver	att	sårrelaterade	kostnader	inom	den	industrialiserade	världen	
uppskattas	 till	mellan	2–4%	av	alla	hälso-	och	sjukvårdsbudgetar.	En	
siffra	som	dessutom	beräknas	stiga	i	takt	med	en	åldrande	befolkning	
och	 ökande	 andel	 av	 befolkningen	 med	 diabetes.	 En	 ökad	 fokus	 på	
hälsoekonomi	där	man	ser	den	totala	kostnaden	för	åtgärder	talar	för	
att	man	har	stora	incitament	att	förbättra	sårvården	genom	rutiner	som	
minskar	 antalet	 vårdtimmar	 som	 läggs	 på	 bland	 annat	 förbands-
omläggningar.	

I	Sverige	har	man	begreppet	svårläkta	sår	som	innefattar	bensår,	fotsår	
och	trycksår.		

Förekomsten	av	bensår	(venösa	bensår)	uppskattas	bland	EU:s	vuxna	
befolkning	till	ca	0,12–0,32%	(490	000	–	1	300	000).	En	rapport	 från	
PwC	uppskattar	kostnaden	för	vård	av	bensår	i	Sverige	till	ca	2	miljarder	
kronor	(ca	1%	av	hälso-	och	sjukvårdens	kostnader).2	

Fotsår	drabbar	främst	personer	med	diabetes	och	det	uppskattas	att	ca	
20–30%	 av	 alla	 med	 diabetes	 drabbas	 någon	 gång	 av	 fotsår.	 Årlig	
incidens	uppskattas	till	mellan	2–5%	av	antalet	diabetiker.3		

I	 USA	 har	 den	 totala	 kostnaden	 för	 diabetesrelaterade	
fotkomplikationer	uppskattats	till	drygt	100	miljarder	SEK/år	(2003),	i	
Storbritannien	 till	 ca	 45	miljarder	 SEK/år	 (2003)	 och	 i	 Sverige	 ca	 2	
miljarder	SEK/år	(1998).4	

Man	 kommer	 även	 att	 utveckla	 sin	 teknologiplattform	 att	 inkludera	
brännsår,	en	marknad	som	uppgår	till	ca	2,1	miljarder	USD	2020	och	
med	en	förväntad	ökning	om	knappt	7%	till	2028.5		

I	Sverige	uppskattas	det	att	ca	0,4%	(ca	38	000)	av	invånarna	behöver	
söka	vård	på	grund	av	brännskador	per	år,	av	dessa	vårdas	ca	1	300	på	
sjukhus	vilket	motsvara	ca	0,14%.	Många	andra	industriella	länder	har	
siffror	 som	 är	 mycket	 högre,	 ca	 dubbelt	 så	 många	 och	 för	
utvecklingsländer	 är	 siffran	 mångdubbelt	 större.	 Förband	 för	
brännskador	har	 till	uppgift	 att	 ta	hand	om	sårvätskan	och	då	är	det	
viktigt	att	veta	när	förbandet	är	fullt	och	att	man	då	byter	i	rätt	tid.	Byter	
man	för	tidigt	är	risken	att	såret	rivs	upp	och	läkningen	tar	längre	tid.		

Vidare	 kan	 man	 dela	 in	 sårvård	 i	 fem	 kategorier:	 bas,	 avancerad,	
traditionell,	 bioaktiv	 och	 terapeutiska	 där	 avancerad	 sårvård	 är	 den	

	
2	https://www.regionkronoberg.se/globalassets/om-region-
kronoberg/styrdokument/revisionsrapport---granskning-av-sarbehandlingar.pdf	

3 https://janusinfo.se/behandling/akutinternmedicin/endokrinologidiabetes/endokrino
logidiabetes/diabetesfotsar.5.1ea9f2b5161097babdcb2ad.html#h-Behandling	

4	https://www.internetmedicin.se/behandlingsoversikter/diabetes/diabetesfoten/	
5	https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/burn-care-market	
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största	 delen	 med	 ett	 uppskattat	 värde	 på	 ca	 10	 miljarder	 USD	 och	
beräknas	växa	med	4–5%	årligen.	Bara	i	USA	och	Europa	beräknas	det	
finnas	ca	6,5	miljoner	respektive	1,5–2	miljoner	människor	som	lider	av	
kroniska	sår.	Kostnaden	för	att	behandla	dessa	sår	kan	i	vissa	fall	vara	
över	100	000	kr	per	patient.	

Sårläkning  
Sårläkning	är	en	relativt	komplex	process	och	kan	delas	in	i	flera	faser:	
inflammationsfas,	nybildningsfas	och	mognadsfas.		

Inflammationsfasen	startar	direkt	efter	en	skada	där	skadade	blodkärl	
drar	ihop	sig	och	koaguleringen	ökar	i	det	skadade	området.	Därefter	
blir	 det	 en	 inflammatorisk	 vidgning	 av	 blodkärlen	 som	 gör	 att	
fibrinogen	 kan	 ta	 sig	 till	 det	 skadade	 området.	 Ett	 nät	 av	 fibriner	
tillsammans	med	 andra	 proteiner	 bildar	 en	 skyddsbarriär	 som	 både	
stabiliserar	 såret	 och	 motverkar	 infektion.	 Detta	 är	 en	 viktig	 del	 i	
läkningsprocessen.	

Därefter	 tar	 nybildningsfasen	 vid	 ca	 2–3	 dagar	 efter	 skadans	
uppkomst.	Blodkärl	nybildas	(angiogenesen)	och	kollagentrådar	bygger	
upp	området	 för	 att	 läkning	 skall	 underlättas.	Därefter	bildas	 ljusröd	
vävnad	 (granulationsvävnad)	 som	 är	 relativt	 infektionsresistent	men	
blöder	lätt	och	är	skör.	

Återbildning	 av	 hudepitel	 (re-	 epitelialisering)	 i	 sårområdet	 startar	
ganska	snabbt	och	utan	komplikationer	kan	såret	vara	förseglat	 inom	
48	timmar.	

Mognadsfasen	startar	1–3	veckor	efter	skadans	uppkomst	och	kan	vara	
upp	till	1	år	beroende	på	skadans	storlek.	Ärret	som	i	början	kan	vara	
rött	och	svullet	blir	med	tiden	ljusare	och	tunnare.	

Tiden	för	att	ett	sår	skall	läka	beror	på	flera	faktorer	bl	a	skadans	storlek	
och	eventuella	komplikationer	som	t	ex	sårinfektion.		

Det	kan	också	vara	patientberoende	där	 till	 exempel	vissa	 sjukdoms-
tillstånd	 försvårar	 läkningen	 bl	 a	 diabetes,	 arteriell	 och	 eller	 venös	
insufficiens,	 minskad	 aktivitetsförmåga	 och	 nedsatt	 allmäntillstånd.	
Även	 intag	 av	 vissa	 läkemedel,	 tobaksrökning	 och	 dåligt	 närings-
tillstånd.	

Som	tidigare	nämnts	kan	sår	delas	upp	i	akuta	och	kroniska	sår.	Akuta	
sår	uppkommer	vid	till	exempel	skär-	eller	stickskador	medan	kroniska	
sår	är	sår	som	läker	mycket	 långsamt	eller	aldrig	och	behöver	därför	
mycket	omvårdnad	för	att	inte	utvecklas.		
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Odinwells produkt 
Bolagets	 produkt	 bygger	 på	 samma	 teknologi	 som	 Redsense	 optiska	
identifiering	 av	 blodläckage	 vid	 hemodialys.	 Odinwell	 har	 patenterat	
tunna	sensorlager	för	implementation	i	plåster	och	bandage	som	optiskt	
kan	mäta	ett	antal	olika	fysiologiska	och	biologiska	parametrar	i	blod,	
temperatur,	 tryck	 samt	 sårvätskor.	 Sensorlagren	 kan	 användas	 både	
separat	 och	 ”byggas	 in”	 i	 bandage	 och	 plåster	 för	 att	 göra	 dessa	
”smarta”.		

Bolaget	tillverkar	sensorerna	i	micrometerskala	i	en	3D-skrivare	vilket	
möjliggör	 att	 bolaget	 kan	 förkorta	 både	 teknologi-	 och	 produkt-
utvecklingstiden.	Detta	säkerställer	bland	annat	att	man	kan	 leverera	
produkten	till	samarbetspartners	som	bedriver	kliniska	försök.		

Tekniken bygger på optik 
Odinwells	sensorer,	som	kan	uppfatta	förändringar	i	temperatur,	tryck	
och	mättnadsgrad	av	till	exempel	sårvätskor/blod,	bygger	på	en	optisk	
mätning.	 Förändringar	 i	 tryck	 och	mängd	 vätska	 i	 bandaget/plåstret	
påverkar	hur	mycket	ljus	som	släpps	igenom	och	därmed	kan	man	mäta	
detta.	 Sensorerna	 kan	 individuellt	 ställas	 in	 att	 reagera	 på	 en	 viss	
våglängd	 på	 ljuset	 vilket	 i	 sin	 tur	 motsvarar	 till	 exempel	 blod	 eller	
sårvätska.		

Under	 året	 kommer	 man	 utveckla	 detta	 vidare	 så	 att	 sårförbandet	
automatiskt	kan	larma	vid	betydelsefulla	förändringar,	detta	kan	ske	till	
exempel	via	Bluetooth	som	är	kopplat	till	en	extern	enhet	eller	en	mer	
enkel	 lösning	 som	 signalerar	 med	 ljus	 i	 olika	 färger	 beroende	 på	
inställningar.		

Utvecklingen	 framåt	 kommer	 att	 innefatta	 att	 man	 bygger	 vidare	
ytterligare	 funktionalitet	 där	man	också	under	2022	 skall	 ta	 fram	en	
sensor	som	reagerar	på	temperaturförändringar	där	man	kan	 få	 tidig	
indikation	 på	 att	 inflammation	 (som	 är	 en	 naturlig	 del	 i	
sårläkningsprocessen)	riskerar	att	övergå	till	en	infektion.		

Man	avser	också	utveckla	en	sensor	som	reagerar	på	tryck	vilket	skulle	
göra	det	möjligt	att	mäta	fyllnadsgraden	i	bandaget.	Detta	skulle	vara	till	
en	stor	hjälp	vid	till	exempel	brännsår	där	ett	vätskefyllt	bandage	ej	kan	
absorbera	mer	sårvätska.		

Enkel integration i förband 
Då	sensorerna	ligger	på	en	rulle	möjliggör	detta	en	enkel	integration	i	
sårvårdsbolagets	produktionslinor	då	sensorerna	helt	enkelt	 läggs	till	
bland	 de	 övriga	 lagren	 som	 ingår	 i	 bandage/förband.	 Varje	
bandage/plåster	 kan	 innehålla	 upp	 till	 4–8	 sensorer.	 Beroende	 på	
behoven	 hos	 kunden	 kan	 man	 också	 variera	 och	 anpassa	 antalet	
sensorer	i	sensorlageret.		

Sårvårdsförband	med	sensorer	och	
transponder	

Sensorlager	som	integreras	i	
sårvårdsförband	under	tillverkningen	

Den	runda	transpondern	skickar	ut	
ljus	i	olika	våglängder	för	att	upptäcka	
relevanta	biomarkörer	

Finns	biomarkör	i	förbandet	påverkas	
ljussignalen	som	skickas	till	transpondern	
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Fokus på låga kostnader 
För	 att	 en	 ny	 teknik	 skall	 framgångsrikt	 kunna	 implementeras	 i	
produkter	som	i	grunden	är	relativt	billiga	får	den	extra	kostnaden	inte	
vara	 för	 stor	 del	 av	 helheten.	 Detta	 har	 Odinwell	 tagit	 med	 i	 sin	
produktionsprocess	 från	grunden	där	man	också	har	 fokuserat	på	en	
hållbar	 produkt.	 Materialen	 som	 används	 är	 både	 kostnadseffektiva,	
enkla	att	hantera	och	möjliga	att	återvinna.	Eftersom	tekniken	bygger	
på	optik	finns	ingen	elektronik	för	vårdgivaren	att	hantera.		

Teknologin	är	byggd	utifrån	ett	plattformstänkande	som	gör	det	möjligt	
att	enkelt	och	snabbt	nyttja	nya	teknologier	och	applikationer.	Detta	är	
både	 på	 hårdvarusidan	 där	 till	 exempel	 nya	 sensorer	 utvecklas	 hela	
tiden	som	då	kan	användas	i	Odinwells	plattform.	Även	mjukvarusidan	
har	 möjlighet	 att	 enkelt	 ta	 till	 sig	 nya	 teknologier	 som	 till	 exempel	
artificiell	intelligens,	utveckling	för	olika	operativsystem.		

Produktens konkurrensfördelar 
Produkten	Odinwell	utvecklar	idag	är	ingen	direkt	konkurrent	till	andra	
bolag	 på	 marknaden	 utan	 är	 mer	 en	 kompletterande	 produkt	 som	
förbättrar	 existerande	 förband.	 Då	 bolaget	 ej	 avser	 börja	 med	 egen	
tillverkning	av	förband	är	det	naturligt	att	det	sker	ett	samarbete	med	
etablerade	 bolag	 som	 vill	 förbättra	 och	 utöka	 sitt	 existerande	
produktutbud.	Produktens	design	gör	det	också	enkelt	att	 integrera	 i	
existerande	 produktionsprocess	 hos	 de	 multinationella	 förbands-
bolagen.		

Plattformstekniken	som	bolaget	bygger	produkten	på	innebär	också	att	
man	 relativt	 enkelt	 kan	 utöka	 och	 förbättra	 produkten	 med	 nya	
funktioner	och	integrera	applikationer.		

Teknologin	som	bygger	på	ljus	har	direkta	fördelar	då	det	är	en	enkel,	
lätt	och	miljövänlig	teknik	som	gör	att	man	slipper	hantera	elektronik	
och	batterier	etc.	som	krävs	om	ljus	ej	hade	använts.	Ljussignalen	störs	
ej	heller	av	elektronik	eller	antennsignaler.	

Patent 
Metoden	 att	 skicka	 ljus	 till	 en/flera	 sensorer	 samt	 läsa	 av	 detta	med	
hjälp	av	kalibrering	har	patent	sedan	2019.	Bolaget	har	patent	för	sin	
sårvårdsteknologi	i	Sverige	omfattande	optisk	sensormätning	fram	till	
år	 2038.	 Bolaget	 har	 som	 mål	 att	 vidareutveckla	 patentskyddet	 för	
teknologin	på	alla	viktiga	regionala	marknader	parallellt	med	pågående	
teknikutveckling.	

	  

Signalen	från	transpondern	skickas	
därefter	trådlöst	till	en	process-	och	
kommunikationsserver	som	skickar	
vidare	signalen	till	lämplig	dator,	mobil	
eller	liknande	för	avläsning	

Läkare/sjuksköterskor	läser	av	
informationen	från	förbandet	på	lämplig	
enhet:	dator,	klocka,	telefon	etc.	
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Affärsmodell 
Odinwells	 affärsmodell	 kommer	 inte	 att	 bygga	på	 att	man	 investerar	
stora	 belopp	 i	 att	 själva	 tillverka	 plåster	 och	 förband	 som	 innehåller	
sensorerna	 utan	 snarare	 ingå	 partnerskap	 och	 samarbeten	 där	 man	
”uppgraderar”	 existerande	 produkter	 hos	 etablerade	 tillverkare	 och	
därmed	kan	få	intäkter	via	deras	försäljning.	Därmed	slipper	man	både	
investeringskostnad	 i	 egen	 tillverkning	 och	 en	 mindre	 försäljnings-
organisation.	 Nedsidan	med	 detta	 är	 att	man	 i	 gengäld	minskar	 sina	
intäkter	så	man	delvis	delar	med	sig	till	förbandstillverkaren	samt	att	
man	inte	har	full	kontroll	över	försäljning	mot	slutkunden.	

Kommersialiseringen	kan	utifrån	dagens	situation	komma	se	ut	på	två	
sätt:	

OEM (Original Equipment Manufacturer) 
I	 detta	 fall	 kommer	 Odinwell	 att	 bedriva	 försäljning	 mot	 globala	
sårvårdsbolag	 som	 då	 integrerar	 bolagets	 sensorer	 i	 deras	 egen	
produktion.	 Odinwell	 kommer	 då	 att	 sälja	 sensorerna	 på	 rulle.	
Tillverkningen	 kommer	 att	 ske	 i	 sin	 tur	 av	 underleverantörer	 till	
Odinwell	 vilket	 gör	 att	 inga	 kapitalintensiva	 investeringar	 i	
tillverkningsutrustning	kommer	behöva	ske.		

Licensförsäljning 
Detta	 innebär	 att	 bolaget	 utvecklar	 produkter	 i	 tätt	 samarbete	 med	
kunder	(bland	annat	globala	sårvårdsbolag).	Detta	skulle	innebära	ett	
större	fokus	på	att	vara	ett	utpräglat	teknik-	och	designbolag	utan	egen	
tillverkning	och	 försäljning.	 Intäkterna	skulle	då	komma	från	 licenser	
och/eller	royalty.	

Kunder 
Bolagets	 primära	 kundgrupp	 är	 globala	 sårvårdsbolag	 (bland	 andra	
Mölnlycke	Health	Care,	3M,	Smith	&	Nephew	och	Coloplast)	som	idag	
har	 ett	 konventionellt	 produktutbud	 och	 vill	 utveckla	 detta.	 Dessa	
aktörer	 kan	 vara	 både	 kunder	 och	 potentiella	 samarbetspartners.	
Utöver	dessa	kan	en	potentiell	kundgrupp	vara	fibertillverkare	som	vill	
inkludera	bolagets	teknologi	i	deras	produktutbud	för	att	i	sin	tur	sälja	
mot	sårvårdsbolag.	

Konkurrens 
Sårvårdsmarknaden	 är	 som	 tidigare	 nämnts	 mycket	 stor	 och	
konkurrens	 saknas	 så	 klart	 inte.	 Marknaden	 består	 av	 både	 stora	
konglomerat	 som	 Mölnlycke	 Health	 Care,	 3M,	 Smith	 &	 Nephew,	
Coloplast	m.fl.	men	även	mindre	aktörer.		
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Det	finns	flera	pågående	projekt	inom	forskning	och	utveckling	för	att	
utveckla	 smarta	 förband	 som	 innehåller	mer	 eller	mindre	 avancerad	
teknik	för	att	underlätta	sårläkning.		

Idag	 finns	 bl	 a	 en	 produkt,	 DryMax	 Sensor,	 utvecklat	 av	 företaget	
Absorbest	som	består	av	en	elektronisk	sensor	som	kan	känna	av	när	
förbandet	 är	mättat	 av	 vätska.	 Denna	 produkt	 använder	 sig	 dock	 av	
elektroniska	komponenter	till	skillnad	från	Odinwells	optiska	teknologi.		

Fördelen	med	att	använda	sig	av	ljus	som	Odinwell	gör	är	att	den	inte	är	
känslig	för	störningar	från	annan	elektrisk	utrustning,	det	är	en	passiv	
lösning	som	ej	behöver	tillgång	till	batterier	eller	annan	eltillförsel	för	
att	fungera,	miljövänlig	då	den	inte	har	elektronik	eller	batterier	att	ta	
hand	om.	

Utöver	konkurrens	med	bolag	bedrivs	det	utveckling	av	 förband	som	
har	läkemedel	inbyggt	för	behandling	av	sår	bl	a	Promore	Pharma.	Även	
övertrycksbehandling	finns	som	konkurrerande	lösning	där	man	blåser	
in	sterilt	luftflöde	in	i	sårområdet.	
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Målsättningar / milstolpar 
Då	 bolaget	 är	 nybildat	 och	 precis	 påbörjat	 sin	 kommersialiserings-
process	 är	 det	 intressant	 och	 viktigt	 att	 se	 hur	 man	 bockar	 av	 sina	
målsättningar.	Hittills	har	man	uppfyllt	de	delmål	man	satt	under	2021.	
För	2022	kommer	flera	valideringsstudier	att	ske	vilket	kommer	vara	
viktigt	 för	 den	 fortsatta	 utvecklingen	mot	 kommersialisering.	 För	 att	
kunna	 inleda	 dessa	 valideringsstudier	 krävs	 det	 att	 Odinwell	 har	
utvecklat	en	fungerande	teknik	för	integrering	i	bandage	och	plåster	och	
där	kunna	mäta	 tryck	och/eller	 temperatur.	Dessa	 valideringsstudier	
genomförs	främst	i	marknadsföringssyfte	för	att	visa	på	ett	fungerade	
koncept	och	underlätta	marknadslanseringen.	Tiden	för	att	genomföra	
studien	 bedöms	 vara	 6–12	 månader.	 Bolaget	 har	 inte	 ännu	 bestämt	
vilken	indikation	som	kommer	genomföras	först.		

2021 
• Bolagets	 utvecklingsavdelning	 i	 Göteborg,	 Sverige,	 planeras	

vara	färdigställd	och	utrustad	under	det	andra	kvartalet	2021		
• Varumärkesplattform	 implementerad	 i	 bolagets	

kommunikation		
• Första	prototyp	 (nätverkssystem	 för	 sensorer)	 för	 validering	

av	 temperatur	 mellan	 intervallet	 35–42	 grader	 Celsius	
framtagen	under	det	fjärde	kvartalet	2021		

• Genomfört	en	mätning	med	fokus	på	temperatur	
• Utökning	 av	 personalstyrkan	 genom	 rekrytering	 av	

spetskompetens	 inom	 medicinteknisk	 mikromekanisk	
tillverkning,	 sker	 till	 hösten	 2022,	 då	 det	 passar	 bättre	 in	
verksamheten			

• Upprättande	 av	 Advisory	 Board	 med	 fokus	 på	 marknad	 och	
försäljning	

2022 
• Utprovning	 av	 Odinwells	 tekniska	 lösning	 i	 labbmiljö	 i	

kundapplikation	 (såsom	 plåster	 eller	 bandage)	 under	 första	
halvåret	2022		

• Rekrytering	 av	 teknisk	 spetskompetens	 (se	 avsnitt	
”Teknologin”	för	mer	information)		

• Bolagets	första	valideringsstudie	av	sårvårdsteknologin	inleds		
• Initiering	 av	 ytterligare	 valideringsstudie	 i	 samarbete	 med	

sårvårdsbolag		
• Att	 med	 ett	 första	 marknadsinitiativ,	 med	 en	 begränsad	

kundgrupp,	verifiera	affärsmodellen	så	som	OEM-samarbeten	
och	licensupplägg	

2023 
• Globalt	sårvårdsbolag	lanserar	Odinwells	teknologi	i	produkter	
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• Uppbyggnad	av	produktionsutrustning	för	volym	

Värdering 
Odinwell	är	i	ett	tidigt	skede	där	man	fortfarande	utvecklar	sin	produkt	
till	kommersialisering.	Det	ökar	risken	då	det	fortfarande	förekommer	
operativ	risk	att	det	blir	förseningar	och	man	vet	fortfarande	inte	heller	
exakt	hur	produkten	kommer	 se	ut	 eller	hur	man	kommer	 sälja	den.	
Marknaden	 är	 dock	 stor	 och	 det	 är	 tydligt	 att	 både	 sjukvården	 och	
patienterna	 skulle	 gynnas	 av	 att	 i	 en	 högre	 grad	 kunna	 mäta	 och	
optimera	sårvården	och	förbandsomläggning.		

Från	dagens	nivå	om	ca	3,5	kr	per	aktie	har	bolaget	ett	börsvärde	på	ca	
SEK	75m	och	en	kassa	på	ca	SEK	35m.	Kassan	utgår	vi	förenklat	från	att	
den	 skall	 räcka	 till	 kommersialisering	 år	 2024/25	 varför	 den	 ej	
påverkar	bolagetsvärdet.		

Vad	 krävs	 av	 bolaget	 omsättningsmässigt	 för	 att	 ge	 en	 rimlig	 årlig	
avkastning?	Vi	har	modellerat	5	olika	avkastningskrav	 framåt	–	10%,	
15%,	20%,	25%,	30%	och	50%	fram	till	år	2026	(kronor	per	aktie).		

	

Översätter	vi	det	 till	marknadsvärde	med	dagens	antal	aktier	ger	det	
följande	tabell	(MSEK):		

	

Ett	avkastningskrav	på	25%	per	år	skulle	då	ge	en	aktiekurs	år	2026	på	
10,7	kr	vilket	motsvarar	ett	bolagsvärde	på	SEK	235	m.	För	att	 få	en	
uppfattning	om	vad	bolaget	skulle	behöva	leverera	för	försäljning	har	vi	
också	 tittat	 på	 jämförbara	 medicintekniska	 bolag	 noterade	 på	
Stockholmsbörsen	 och	 P/S-talet	 ligger	 där	 omkring	 10–256 	vilket	 då	
innebär	om	Odinwell	skulle	nå	samma	värdering	behövs	en	omsättning	
på	 SEK	 10–25	 miljoner.	 Om	 bolaget	 under	 2022	 och	 2023	 når	 sina	

	
6	Generellt	värderas	medicintekniska	bolag	i	tid	fas	till	högre	P/S-tal.	Medianen	upp	till	en	
försäljning	 till	 20	MSEK	 ligger	 på	 ca	 22	med	 ett	 genomsnitt	 på	 ca	 39,	 bolag	med	 en	
försäljning	mellan	20–100	har	ca	8	i	median	och	11	i	genomsnitt	och	för	bolag	med	en	
omsättning	överstigande	100	MSEK	ligger	medianen	på	ca	9	och	genomsnittet	på	ca	14.	

2022 2023 2024 2025 2026
10% 3,9 4,2 4,7 5,1 5,6
15% 4,0 4,6 5,3 6,1 7,0
20% 4,2 5,0 6,0 7,3 8,7
25% 4,4 5,5 6,8 8,5 10,7
30% 4,6 5,9 7,7 10,0 13,0
50% 5,3 7,9 11,8 17,7 26,6

2022 2023 2024 2025 2026
10% 85                93                103              113              124              
15% 89                102              117              135              155              
20% 92                111              133              160              192              
25% 96                120              150              188              235              
30% 100              130              169              220              286              
50% 116              173              260              390              585              
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operationella	 och	 kommersiella	mål	 vilket	 leder	 till	 en	 framgångsrik	
lansering	 under	 2024	 bedömer	 vi	 chanserna	 goda	 att	 bolaget	 ger	 en	
attraktiv	 årlig	 avkastning	 från	 dagens	 nivå.	 Riskerna	 är	 dock	 relativt	
stora	fortfarande	och	en	stor	del	av	bolagets	arbete	framöver	ligger	i	att	
minska	dessa	risker	och	påbörja	försäljning.	
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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	 Joakim	 Kindahl	 äger	 inte	 och	 får	 heller	 inte	 äga	 aktier	 i	 det	
analyserade	bolaget.	

 

Ansvarig analytiker: 

Joakim Kindahl 
	


