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Sammanfattning av perioden januari–juni 2014 
 
 
   

01.01.2014 - 06.30. 2014 
 

01.01.2013 -06.30. 2013 

Koncernen                                                  6 månader 6 månader 

Resultat efter finansiella poster 
(SEK) 

-1 733 165 -2 441 051 

Resultat per aktie (SEK) -0,23 -0,33 

Balansomslutning (SEK) 16 014 450 22 696 619 

Soliditet (%) 63,5% 75,8% 

Definitioner 

Soliditet: JEK/balansomslutning. 

Resultat per aktie: Beräknat på 7 410 000 aktier.  

MediRätt/bolaget: MediRätt AB (publ), med organisationsnummer 556762-3391.  

Kommande finansiella rapporter 

 

2014-11-14 Delårsrapport tre 

2015-02-20 Bokslutskommuniké för 2014 

 

Perioden januari–juni 2014 
 

”Dosell, som är bolagets framtida stora globala produkt röner ett stort intresse, framförallt 

i USA, där vi söker en kunnig och kapitalstark partner på max 50 procent för vidare- och 

slututveckling men dörren står öppen även för en svensk partner. Vi tror att dela projektet 

med större aktör är nyckeln för att snabbast nå ut på marknaden.” 

 

Carl Johan Merner, VD i MediRätt AB  
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Om verksamheten 
 

I genomsnitt dör 8 gamla människor och 500 läggs in på sjukhus varje dag på grund 

av läkemedelsbiverkningar, trots att det finns en lösning på problemet. 

 

 

 

 

 

 

MediRätt AB, som har lösningen på ovanstående problem, 

grundades år 2008 av allmänläkaren och TV4-doktorn Göran 

Sjönell och industrimannen Sten Röing. 

 

MediRätts affärsidé är att utveckla och marknadsföra produkter som bidrar till en mer 

kvalitativ och säker sjukvård i hemmet på såväl den svenska som den internationella 

marknaden. Företaget har utvecklat de båda produkterna Medcheck och Dosell, vilka 

tillsammans utgör ett unikt helhetskoncept för att säkerställa att de äldre får en 

tillförlitlig och säker medicinering. 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

Dosell, den kommande 

revolutionen inom global 

hemsjukvård 
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VD Carl Johan Merner 

 

 

 

 

VD har ordet 

 

Min far sade ofta; ”ingenting är omöjligt, det omöjliga tar bara lite längre tid”. Jag 

tycker att det konkretiserar MediRätt och det vi med våra patenterade produkter vill 

uppnå, att minska onödiga dödsfall och lidande bland framförallt våra gamla.  

När Göran Hägglund i förra veckans partiledarutfrågning grillades om att antalet 

vårdplatser minskat under mandatperioden hade han inget bra svar. Han skulle ha 

svarat att över fem länssjukhus är fulla med patienter som ligger där i onödan för att 

de blivit förgiftade av felaktiga läkemedelskombinationer . Han skulle ha svarat att 

man genom att lagstifta mot felmedicinering snabbt kommer att öka antalet 

vårdplatser och samtidigt spara oerhört mycket pengar. Ämnet Biverkningar höll på 

att bli valfråga inför förra valet men annat kom emellan.  

Långsiktighet är en bristvara i dagens samhälle men personerna i och bakom 

MediRätt har jobbat långsiktigt för att utföra det, som av många anses omöjligt; att 

förändra tänkande inom sjukvården och erbjuda nytt tänk i enkla redskap för att 

hjälpa stressade läkare och sköterskor att hantera medicineringen av äldre.  

Som jag ser det står detta bolag på tre ben just nu:  

Dosell, som är bolagets framtida stora globala produkt röner ett stort intresse, 

framförallt i USA, där vi söker en kunnig och kapitalstark partner på max 50 procent 

för vidare- och slututveckling men dörren står öppen även för en svensk partner. Att 

dela projektet med större aktör tror vi är nyckeln till att snabbt nå ut på marknaden. 
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Medcheck, som är mjukvaran som dyker upp i doktorns journalsystem när man 

hanterar en äldre persons läkemedelslista kan jämföras med en app till en iPhone. Vi 

är på god väg att få in den skarpt i journalsystemet COSMIC i landsting som 

använder detta system. Integreringen är slutförd och nu arbetar vi på att lägga in den 

som en pilot på vårdcentraler i de åtta landstingen som använder COSMIC. 

Patenttvisterna med den tyska journalbolagsjätten CompuGroup Medical (CGM) 

och Stockholm läns landsting (SLL) har varit och är jobbiga och 

kostnadskrävande. Eftersom ingen trodde att vi skulle få vårt 

patent Medcheck beviljat ”lånade” de idéer av oss som de förde 

in i journalsystemen. Vi påtalade detta utan att någon 

uppgörelse kom till stånd, vilket gjort att vi hamnat i tvist. Se en 

utförligare redogörelse avseende dessa tvister längre fram i 

rapporten. Nu har vi äntligen fått ett datum för ett muntligt förberedelsemöte den 6 

oktober. Vår inställning att det viktigaste är att integrera Medcheck i så många 

journalsystem som möjligt, i Sverige men även utomlands står fast. Jag välkomnar en 

uppgörelse mellan parterna om integrering av Medcheck i Take Care, Journal III och 

andra journalsystem som CGM äger. 

Genom att driva dessa tre projekt kostnadseffektivt sprider vi risken i bolaget. Vi 

minskar hela tiden våra kostnader och förlusterna har minskat med 30 procent 

jämfört med samma period förra året. Jag räknar med att kunna redovisa vinst i 

bolaget under nästa år.  

Vi har de senaste dagarna sett ett enormt intresse för bolaget med handel under hög 

omsättning, vilket är positivt då vårt budskap uppenbarligen nått ut till en bredare 

aktieägarskara att felmedicineringen SKA elimineras. 

”Det omöjliga tar bara lite längre tid” och bolaget är inne på sitt sjätte verksamhetsår. 

Jag tror att vi går en enormt spännande höst till mötes där vi får det genombrott som 

så många ansett vara omöjligt. 

Slutligen vill jag tacka min företrädare Torgny Ander för att han stått stark när det 

blåst hårt och snålt. Han kommer fortsättningsvis att arbeta tillsammans med mig i 

hanteringen av ekonomi och administration. 

 

Carl Johan Merner 

Civilekonom 

VD MediRätt AB 
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Väsentliga händelser under perioden 

Bolagsrelaterade händelser 

 Den tyska journalbolagsjätten CompuGroup Medical väljer att väcka 

talan om ogiltigförklaring av Medcheck AB:s patent bakom bolagets 

system för enkel läkemedelsgenomgång 

 Bolaget blir kund hos Danske Bank, vilket sänker bolagets 

kapitalkostnader med 50 %, stärker bolagets kassa samt bäddar för ett 

långsiktigt samarbete med fokus på kommande projekt som finansiering 

av slututvecklingen av Dosell  

Medcheck 

 En hearing äger rum i Kronobergs läns landsting med företrädare 

för läkemedelskommitté, medicinsk kommitté, chefläkare, 

läkemedelsenhet och IT avseende installering av Medcheck. Beslut 

väntas under hösten 

Dosell 

 Bolaget färdigställer en utförlig presentation avseende 

slututvecklingen av Dosell för amerikanska intressenter 
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Bolagets produkter 

”MediRätt AB har utvecklat de båda hjälpmedlen Medcheck och Dosell. Tillsammans utgör 

produkterna ett unikt helhetskoncept för modern, trygg och tillförlitlig hemsjukvård.” 

Medcheck 

Medcheck är en webbapplikation där patientens namn, personnummer, diagnoser, 

uppgifter om patientansvarig läkare, patientansvarig sköterska och medicinlista med 

aktuella ordinerade läkemedel förs in. Fyra separata kvalitetskontroller, interaktion, 

njurfunktion, allergier och rekommenderade läkemedel, skall därefter bedömas och 

signeras varje gång. Läkarna och sköterskorna får i Medcheck precis som piloter i 

trafikflyget ”checka” av att de ordinerade läkemedlen är säkra och rätt för varje 

enskild patient.  

Systemet går också att använda som ett smart, enkelt och tidsbesparande instrument 

för enkel läkemedelsgenomgång. Socialstyrelsen har med verkan från 1 september 

2012 bestämt att patienter, 75 år eller äldre med fem läkemedel eller fler, skall 

erbjudas enkel läkemedelsgenomgång vid varje vårdbesök. Medchecks 

kontrollfunktioner uppfyller Socialstyrelsens krav på enkel läkemedelsgenomgång. I 

Stockholms läns landsting ersätts en enkel läkemedelsgenomgång med 200 SEK per 

patient/genomgång. Detta innebär att vårdcentralerna tjänar pengar på att köpa, 

installera och använda systemet utan risk för reprimander vid eventuell revision av 

utbetalningar för dessa läkemedelsgenomgångar. 

 

 

Idén kommer från flyget där säkerheten är 
oerhört hög. Precis som piloterna ska även 
läkarna signera sin checklista 
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Dosell 

Dosell är en ”läkemedelsautomat” för hemsjukvård. Dosell påminner patienten om 

när det är dags att ta medicinen och larmar om patienten har missat att ta den. 

Denna produkt är fast monterad i patientens hem med en utbytbar kassett för 

läkemedel och ett SIM-kort med koppling till telenätet och Internet. Alarm går till 

vårdcentral och hemtjänst, samt vid överenskommelse även till anhörig, om patienten 

inte tagit sin medicin. Bland annat kan följande sjukdomar och avvikelser monitoreras 

dvs. följas i hemsjukvården via Dosells internetapplikation: 

 Hjärtsvikt (daglig automatisk viktregistrering rapporteras via Dosell till 

vårdcentral/sjukhus) 

 Sockersjuka (dagligt aktuellt blodsockervärde rapporteras via Dosell till 

vårdcentral/sjukhus)  

 Njursvikt (daglig blodtrycksnivå, systoliskt blodtryck rapporteras via Dosell till 

vårdcentral/sjukhus) 

 Nutrition (daglig tillförsel av näringsämnen kvitteras/rapporteras via Dosell till 

hemtjänst/vårdcentral/sjukhus) 

 ”Blöjstatus” (daglig faeces- och miktionsavgång rapporteras med sensor via 

Dosell till hemtjänst/vårdcentral/sjukhus) 

 Demens (via sensor, t.ex. fotocell kan patients oavsiktliga avvikelse från 

hemmet omedelbart larmas via Dosell till hemtjänst/vårdcentral/sjukhus) 

Alla dessa monitoreringsaktiviteter rapporteras endast efter patientens eget 

godkännande enligt autonomiprincipen. 

Den tredje prototypen av 

den interaktiva 

läkemedelsautomaten 

Dosell, som av Dagens 

Industri kallas 

”Dosettens iPhone”. 
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Marknad 

Medcheck 

Medcheck har en marknad på cirka 30–40 000 användare i svensk primärvård. 

Licensavgiften om 3 600 SEK per år/licens ger en potentiell årsintäkt om 100–140 

MSEK. Motsvarande siffor gäller om systemet integreras i ett journalsystem, vilket är 

den försäljningslinje som är närmast förestående. Den nordiska marknaden, som i 

mycket liknar den svenska, är ungefär lika stor.  

Dosell 

Dosell marknadspotential är enorm globalt. Idag använder ungefär 450 000 personer 

bara i Sverige doseringshjälpmedel, och behovet ökar givetvis med den allt mer 

åldrande befolkningen. 10 % av denna marknad för Dosell motsvarar en nettointäkt 

till MediRätt AB på cirka 45 MSEK. Globalt är behovet av Dosell naturligtvis mycket 

större, framförallt i USA där Dosells marknad är 20 gånger större än den svenska.  
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Information om patenten 

Dosell 

Patent beviljat i Sverige nr 0602131-5, inlämningsdag 2006-10-10.  

Patentansökning i Europa nr 07835291.1, inlämningsdag 2007-10-04 med giltigt 

första datum från det svenska patentet. 

Patentansökning i USA nr 12/444969, inlämningsdag 2007-10-04. 

 

För Dosell är vår syn i nuläget att produkten är skyddad eller blir skyddad genom 

produktpatent i dessa geografiska områden. Det finns ingen anledning att i nuläget 

se en annan utgång (även om det kan dyka upp rättsprocesser eller andra 

oförutsedda händelser). 

 

 

 

Medcheck 

Svenskt patent beviljat med nr 0900507-5 där invändning inkommit. Flera prövningar 

av giltighet förs i svensk domstol, men vår bedömning i nuläget att patentet står sig 

med breda patentkrav som unikt skyddar konceptet ”läkemedelskontroll med 

kvittering”, som förefaller att används allmänt i dagsläget av ett flertal intrångsgörare. 

Svensk avdelad patentansökan är inlämnad med nr 1250379-3 och är avsedd att 

ersätta det beviljade patentet om det skulle falla. 

Patentansökan i Europa med nr. 10764745.5. 
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Patenttvisterna  

 

 

 
 

Bakgrund 

Bakgrunden till uppfinningen är de allvarliga problem som är förknippade med felaktig 

läkemedelsbehandling. Enligt uppgifter från socialstyrelsen beror cirka trettio procent 

av alla akuta inläggningar på sjukhusen på felaktig läkemedelsbehandling. Förutom 

det lidande som patienter utsätts för kostar den felaktiga läkemedelsbehandlingen 

samhället miljardbelopp, sannolikt cirka tio miljarder kronor, varje år. 

De åtgärder som vidtagits för att lösa problemet hänför sig bland annat till att 

möjliggöra för läkaren att via databaser få tillgång till information om vilka läkemedel 

patienten står på, biverkningar och interaktioner mellan läkemedel samt 

patientspecifika uppgifter. Det finns stora problem främst med så kallad 

multimedicinering, särskilt i den äldre patientkategorin.  

Det är mot denna bakgrund som uppfinningen enligt Patentet kommit till. 

Uppfinnaren, Göran Sjönell, som är praktiserande allmänläkare med Landstinget som 

uppdragsgivare, presenterade sin uppfinning för tre landstingsråd hösten 2009. 

Uppfinningen väckte stort intresse och Sjönell hänvisades till att presentera systemet 

för ansvariga tjänstemän. Detta ledde till möte med en grupp inom Landstinget. 

Presentation väckte stort intresse och närvarande bekräftade att kravet på verifiering 

av läkemedelslistan var en definitivt ny och ”genial” lösning som ingen tidigare tänkt 

på.  Vid mötet informerades om att lösningen var patentsökt.  Ett ytterligare möte 

med representanter för Landstinget ägde rum i augusti 2010. Dessa lämnade då 

beskedet att Landstinget i första hand ville utveckla systemet inom den egna 

organisationen. 
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Nuläge 

MediRätts helägda dotterbolag Medcheck är nu involverat i patenttvister med 

Stockholms läns landsting (SLL) och CompuGroup Medical (CGM) där Medcheck 

menar att SLL och CGM genom införandet av viss funktionalitet i journalsystemet 

Take Care gör intrång i Bolagets patent. Bolaget har stämt SLL vid Stockholms 

Tingsrätt. SLL och CGM har därefter väckt talan om ogiltighet av patentet.  Bolaget 

har preliminärt angett sina skadeståndsanspråk i målet mot SLL till 2,5 MSEK och 

vad gäller CGM avser Bolaget att framställa skadeståndsanspråk överstigande 70 

MSEK. 

Bolaget och dess företrädare har under lång tid varit i diskussion med SLL och CGM 

för att hitta en affärsmässig lösning avseende att man använder Bolagets 

patentskyddade teknologi utan tillstånd, men eftersom SLL och CGM hittills vägrat att 

gå med på en lösning så har Bolaget nödgats vidta rättsliga åtgärder för att skydda 

sin immaterialrätt. 

I samband med patenttvisterna så har SLLs intressebolag Inera stängt av Bolagets 

tillgång till vissa databastjänster. Bolaget menar att avstängningsåtgärderna är 

konkurrenshämmande. 

Patentet beviljades av PRV 2012-06-06 efter sedvanlig prövning, vilket innebär att 

PRV efter granskning har tagit ställning till patentets giltighet. Det föreligger ett antal 

invändningar mot patentet vilka Bolaget har bemött i särskild ordning i 

invändningsförfarandet och ingen av invändarna har hittills presenterat någon 

väsentlig ny information.  
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Insynspersoners innehav per 2014-08-29 

 

 
  

Siffrorna avser totalt innehav (privat och närstående). Inom parentes anges totalt innehav (privat 

och närstående) per 2013-03-31. Ingen ägarförändring av A-aktier har skett under perioden. 

Styrelsens ordförande Björn Rosengren 540 000 B-aktier (540 000 B-aktier) 

VD och Styrelseledamot Carl Johan Merner 50 000 A-aktier, 578 000 B-aktier (552 000 B-aktier) 

Styrelseledamot Sten Röing 150 000 A-aktier, 740 000 B-aktier (740 000 B-aktier) 

Styrelseledamot Klas Tofft 348 000 B-aktier (348 000 B-aktier)  

Styrelseledamot Anders Säfwenberg 423 000 B-aktier (423 000 B-aktier) 

Styrelseledamot Bengt Linden 20 000 B-aktier (0 B-aktier) 

Styrelseledamot Göran Sjönell, privat 50 000 A-aktier, 335 000 B-aktier (315 000 B-aktier) 

Styrelseledamot Göran Sjönell, via bolag 300 000 A-aktier, 510 000 B-aktier (510 000 B-aktier) 

Styrelsesuppleant Barbro Ståhle Sjönell, 
privat 

50 000 A-aktier, 75 000 B-aktier (72 000 B-aktier) 

Styrelsesuppleant Barbro Ståhle Sjönell, via 
bolag 

300 000 A-aktier, 510 000 B-aktier (510 000 B-aktier)* 

Styrelsesuppleant Torgny Ander 144 000 B-aktier (144 000 B-aktier) 

* Beträffande redovisningen av styrelseledamot Göran Sjönells aktieinnehav och 

styrelsesuppleant Barbro Ståhle Sjönells innehav så redovisas i princip samma aktieinnehav två 

gånger. Innehavet återfinns i samägt bolag.  
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Aktien 
B-aktien i MediRätt AB (publ) listades den 4 april 2011 på AktieTorget, ett värdepappersbolag 

under Finansinspektionens tillsyn, som driver en handelsplattform benämnd MTF (Multilateral 

Trading Facility). I samband med listningen på AktieTorget uppgick antalet aktier till 3 705 000, 

varav 300 000 är A-aktier, som inte är listade. A-aktien har röstvärde 10 och B-aktien har 

röstvärde 1. Antalet aktier idag är 7 410 000, varav 600 000 A-aktier.  

Under perioden har B-aktien handlats till en kurs om lägst 0,50 SEK/aktie och högst 1,57 

SEK/aktie. 

 

Redovisningsprinciper 
Delårsrapporten är upprättad enligt samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder som 

bolagets senaste årsredovisning. 

 

 

 

 

 

 

 

Granskning av revisor 
Delårsrapporten har inte granskats av MediRätts revisor.  
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Resultaträkning i sammandrag - moderbolag 
   

 2014-01-01 2013-01-01 

(SEK) 2014-06-30 2013-06-30 

   

Nettoomsättning 0 5 700 

Rörelsens intäkter  0 5 700 

   

Övriga externa kostnader -334 158 -362 177 

Personalkostnader -766 -282 176 

Avskrivningar -196 008 -198 277 

Rörelseresultat  -530 932 -836 930 

   

Resultat från finansiella poster   
 

Ränteintäkter   9 2 

Räntekostnader   -60 085 -35 460 

S:a Resultat från finansiella investeringar -60 076 -35 458 

   

   
   

Skatt 0 0 

   

Periodens resultat -591 008 -872 388 
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Balansräkning i sammandrag - moderbolag 
   
(SEK) 2014-06-30 2013-06-30 

TILLGÅNGAR   

Immateriella anläggningstillgångar 3 734 420 4 082 559 

Materiella anläggningstillgångar 0 1 520 

Finansiella anläggningstilllgångar 5 000 000 5 000 000 

S:a Anläggningstillgångar 8 734 420 9 084 079 

   

Omsättningstillgångar 173 771 125 219 

Kassa och bank 223 214 50 000 

S:a Omsättningstillgångar 396 985 175 219 

   

S:a Tillgångar 9 131 405 9 259 298 

   

EGET KAPITAL OCH SKULDER   

Aktiekapital 7 410 000 7 410 000 

Bundet eget kapital 4 950 000 4 950 000 

Fritt eget kapital -5 546 199 -3 618 868 

      

Periodens resultat -591 008 -872 388 

S:a Eget kapital 6 222 793 7 868 744 

   

Långfristiga skulder 1 812 800 1 004 549 

S:a långfristiga skulder 1 812 800 1 004 549 

   

Kortfristiga skulder 1 095 812 386 005 

S:a kortfristiga skulder 1 095 812 386 005 

   

Eget kapital och skulder 9 131 405 9 259 298 
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Resultaträkning i sammandrag - koncernen 
   

 2014-01-01 2013-01-01 

(SEK) 2014-06-30 2013-06-30 

   

Nettoomsättning 0 5 700 

Rörelsens intäkter  0 5 700 

   

Övriga externa kostnader -475 839 -430 840 

Personalkostnader -766 -282 176 

Avskrivningar -1 196 008 -1 698 277 

Rörelseresultat  -1 672 613 -2 405 593 

   

Resultat från finansiella poster   

Ränteintäkter   11 2 

Räntekostnader   -60 563 -35 460 

S:a Resultat från finansiella investeringar -60 552 -35 458 

   

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader -1 733 165 -2 441 051 

   

Skatt 219 070 328 605 

   

Periodens resultat -1 514 095 -2 112 446 
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Balansräkning i sammandrag - koncernen 
   

(SEK) 2014-06-30 2013-06-30 

TILLGÅNGAR   

Immateriella anläggningstillgångar 15 734 420 22 582 559 

Materiella anläggningstillgångar 0 1 520 

Finansiella anläggningstillgångar 0 0 

S:a Anläggningstillgångar 15 734 420 22 584 079 

   

Omsättningstillgångar 22 051 61 240 

Kassa och bank 257 979 51 300 

S:a Omsättningstillgångar 280 030 112 540 

   

S:a Tillgångar 16 014 450 22 696 619 

   

EGET KAPITAL OCH SKULDER   

Aktiekapital 7 410 000 7 410 000 

Bundet eget kapital 9 305 550 14 368 950 

Fritt eget kapital -5 027 486 -2 453 818 

      

Periodens resultat -1 514 095 -2 112 446 

S:a Eget kapital 10 173 969 17 212 686 

   

Uppskjuten skatt 2 624 639 4 052 779 

Avsättningar 2 624 639 4 052 779 

   

Långfristiga skulder 1 812 800 1 004 549 

S:a långfristiga skulder 1 812 800 1 004 549 

   

Kortfristiga skulder 1 403 042 426 605 

S:a kortfristiga skulder 1 403 042 426 605 

   

Eget kapital och skulder 16 014 450 22 696 619 
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