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Ortivus är ett noterat bolag på 

NASDAQ OMX Stockholm Small Cap-

lista, och etablerades 1985.Bolaget är 

baserat i Danderyd, Sverige. Ortivus 

har ca 20 anställda i Sverige och 

Storbritannien. Mer än 1 000 

ambulansfordon och 500 vårdplatser 

på akutsjukhus är utrustade med 

Ortivus lösningar. 
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Resultat under förväntan 

Åtgärdsprogram genomfört 

Strategisk översyn och ny affärsplan 

Mobimed Smart klart för leverans 

Carl Ekvall ny VD för Ortivus 

2011  
– Utmaningarnas år 
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2011  
– Resultat under förväntan 
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2011  
– Resultat under förväntan 
– Åtgärdsprogram genomfört 

• Större projektaffärer löper över längre tid, vilket medför en fluktuation i 
såväl omsättning som resultat 

• Kassaflödet från den löpande verksamheten blev -8,7 (-26,7) MSEK 

• Soliditeten 31 december uppgick till 57 (80) % 

• Ett åtgärdsprogram i syfte att sänka kostnaderna med 20 MSEK på 
helårsbasis har genomförts 

• En nedskrivning av immateriella tillgångarna om 7,5 MSEK under fjärde 
kvartalet medför lägre avskrivningar med 4 MSEK under 2012 

• Sammantaget resulterar detta i en sänkt kostnadsnivå under 2012 med 24 
MSEK, varav 20 MSEK är kassaflödespåverkande 
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Marknadsutsikter 

carl.ekvall@ortivus.com 
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Geografisk marknad 

Ortivus har en stark position på den svenska hemmamarknaden och 
tror att förutsättningarna är goda att bredda hemmamarknaden till 
att också omfatta Norge, Danmark och Storbritannien.  

 

Marknadsutsikter  
– Segment  och Geografi 

Marknadssegment  
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Marknadsutsikter  
– Trender i Ortivus marknad 

• Ny teknik, nya behandlingsriktlinjer och krav på en fungerande obruten 
informationskedja, kommer med ett antal större affärer i Norden som katalysatorer driva 
fram en period av snabbare utveckling av branschen 

• Såväl våra Nordiska grannländer som ett antal större landsting i Sverige har konkreta 
planer på att investera i kvalificerat beslutsstöd inom de närmaste åren. Norge har 
lagstiftat om elektronisk journal, Danmark upphandlar nationellt journalsystem under 
2012, och SLL likaså 

• 20 % av kostnaderna i vården är en följd av kvalitetsbrister. 4 000 patienter om året dör i 
onödan pga. felbehandlingar, olyckor och informationsmissar. 12 % av befolkningen lider 
av hjärt-/kärlsjukdomar. Samtidigt ställer den åldrande befolkningen allt högre krav på 
vården 

• Tidiga kliniska beslut, väl dokumenterade processer och snabb återföring av vunna 
erfarenheter kommer vara avgörande för att rädda liv, höja vårdkvaliteten och hålla nere 
kostnaderna. Dessutom efterfrågas beslutsstöd som kan anpassas till verksamhetens 
förutsättningar och som möjliggör integrering med befintliga system och hårdvaror 

• Det sker en förskjutning från MTA till IT. Komplexa affärer kräver nya 
upphandlingsformer. Beslutsfattarna blir fler och sitter högre upp i hierarkin 



carl.ekvall@ortivus.com 9 

Detta är Ortivus 2012 
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Ortivus 2012 
– Ny affärsplan och strategi 

• En ökad fokusering på beslutsstöd innebär förbättrade 
bruttomarginaler. Större SW inslag ger också lägre 
kapitalbildning 

• Öppna och standardiserade lösningar leder till att 
kostnaderna för hårdvara och medicintekniska 
komponenter minskas 

• Kraftigt reducerad kostnadsmassa genom fokusering på 
kärnverksamhet och leverans 

• Fokusering på nya  hemmamarknaden, Sverige, Norge, 
Danmark och UK ökar hit-rate och bruttomarginal 

• Ny integrationsvänlig produktplattform möter framtida 
behov 

• Ny Affärsmodell sänker investeringströsklar och ökar 
återkommande intäkter 

• Baserad på Ortivus kärnkompetenser inom Medicinsk 
Teknik, IT och Telekom 

Rädda liv 

Sänka 
vårdkostnader 

Höja 
vårdkvalitet 
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2012 Q1 
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Kraftigt reducerade kostnader 
 

Förbättrad marginal 
 

SWASFT order på drygt 30 MSEK 
 

Stort intresse för Ortivus beslutsstöd 

2012 Q1  
– Bekräftelse på affärsplan 



13 carl.ekvall@ortivus.com 

 

 

Ortivus 2012 
– Vårt erbjudande 

Beslutsstöd 

Monitorering 

MobiMed Smart 

Hjärtjournalen 

CoroNet 
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Ortivus  
– Trovärdig leverantör av 

framtidens beslutsstöd 

Rädda liv 

Sänka 
vårdkostnader 

Höja 
vårdkvalitet 

Starkt varumärke 
Stor installerad bas  
 

Konkurrenskraftigt erbjudande av kliniska beslutsstöd för 
akut- & hjärtsjukvård 

Växande marknad 
Lågt konjunkturberoende 
 


