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Det här är Mentice

Simulerings- och mjukvarulösningar som 
bidrar till förbättrade kliniska utfall

M
entice erbjuder ett brett och växande utbud av 
lösningar som används innan, under och efter 
bildstyrda interventioner i syfte att förbättra 

och förfina läkarens färdigheter och patientens 
upplevelse. Den här typen av interventioner, inklusive 
diagnostiska och terapeutiska minimalinvasiva 
procedurer, används för att behandla många 
vanliga sjukdomar och hälsotillstånd såsom 
hjärtinfarkt, stroke, diabetes och cancer.

VAD VI GÖR: MARKNADSLEDANDE SIMULATORER 
OCH LÖSNINGAR FÖR ATT FÖRBÄTTRA EFFEKTIVITET 

Våra avancerade simulatorer, mjukvarulösningar och 
fysiska modeller av människans kärlsystem, täcker in 
många olika behov:

 ∞ Utbildning och träning av läkare under utbildning

 ∞ Lösningar för att bibehålla, förbättra samt 
certifiera läkares färdigheter

 ∞ Klinisk utveckling och marknadsföring 
av medicintekniska produkter

 ∞ Patientspecifik planering, träning och assistans 
i syfte att förbättra kliniska utfall

 ∞ Infrastruktur för att objektivt analysera och 
utvärdera procedurer, metoder och patientutfall

VARFÖR VI GÖR DET: HANTERING AV GLOBALA SJUKVÅRDSUTMANINGAR MED VARJE PATIENT I FOKUS

Tillsammans med våra samarbetspartner arbetar vi ständigt med utmaningar i vårt kliniska sammanhang och 
vårt mål är att identifiera lösningar som kan leverera bästa möjliga effekt för läkare och patienter. 

Tillsammans med våra samarbetspartner arbetar vi 
ständigt med utmaningar i vårt kliniska samman-
hang och vårt mål är att identifiera lösningar som kan 
leverera bästa möjliga effekt för läkare och patienter. 

I takt med att befolkningen i världen blir allt äldre, med 
önskemål om ett friskare och aktivare liv upp i höga 
åldrar, ökar efterfrågan snabbt på behandling av icke-
smittsamma sjukdomar såsom hjärt-kärlsjukdomar. 
Genom att använda lösningar från Mentice kan vårdgivare 
effektivt tillägna sig, upprätthålla och förmedla kompe-
tens för nya och innovativa interventionstekniker och 
behandlingar. Samtidigt som läkare och experter vill 

säkerställa att varje intervention utförs på bästa möjliga 
sätt - från  att försäkra sig om att varje teammedlem har 
rätt kompetens, till val av behandlingsmetod för varje 
patient och kliniskt tillstånd, planering och övning 
av vårdprocess, till att slutligen genomföra den simul-
erade proceduren på en patient i operationssalen. 

Det slutliga målet för våra lösningar är att de 
ska hjälpa läkare i deras arbete att rädda liv, 
minska smärta samt minimera tid i vården och 
på så sätt erbjuda fler patienter bästa möjliga 
vård, av läkare med rätt kompetens som 
erbjudits relevant förberedande träning.
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Viktiga händelse 2021 - En översikt av året
 ∞ KONSOLIDERAD position som branschens ledare 

för produktträning inom medicinteknikindustrin. 
Tydlig marknadsdominans och betydande 
tillväxt inom detta affärsområde.

 ∞ ÖKAT antal stora kunder inom medicinteknikindustrin som 
investerar mer än 15 MUSD/år i våra lösningar och tjänster.

 ∞ FORTSATT ökat genomslag för VIST® G7/G7+, vårt 
senaste flaggskepp för simuleringsplattformar.

 ∞ INTEGRERAT förvärven Vascular Simulations och 
EQIP från 2020 i vår affärs- och produktportfölj 
– där flödessystemverksamheten visade en 
sund tillväxt på 100 % under året.

 ∞ PARTNERSKAP med Siemens Healthineers i Kina för 
att inkludera Mentice-simulatorer vid varje försäljning 
av ett Corindus CorPath GRX-robotsystem i regionen 
under de kommande tre åren – en viktig del av deras 

strategi att lansera lösningar för robotkirurgi i Kina.

 ∞ EXPANDERAT marknadsstrategin för interventionella 
robotsystem med lösningar tillgängliga för både 
träning och FoU-aktiviteter, där Mentice valts som 
leverantör för virtuell simulering av Corindus globalt.

 ∞ STARKT samarbete med flera medicinska organisationer, 
inklusive de tyska läkarsällskapen för radiologi, 
neuroradiologi och kardiologi, den brasilianska 
organisationen för neuroradiologi, den norska 
strokeorganisationen och European Bifurcation 
Club (vilket resulterade i exklusivt stöd för Mentices 
produkter för införande av avancerad teknisk 
kompetens inom interventionell kardiologi).

 ∞ VÄXANDE organisation samtidigt som försäljnings- 
och supportorganisationen regionaliserades i 
tre enheter för Amerika, EMEA och APAC för att 
förbereda företaget för fortsatt tillväxt.

Vår vision: Varje läkare och 
patient ska ha tillgång till de mest 
innovativa beslutsstöd som erbjuds

Vårt uppdrag: Förbättra operativ 
effektivitet och patientresultat 

genom att införa innovativa 
lösningar som accelererar 

spridning av kompetens

Flerårsöversikt

ERKÄND GLOBAL INNOVATÖR MED FOKUS OCH AMBITION ATT INTEGRERA SINA 
LÖSNINGAR VERTIKALT INOM OMRÅDET BILDSTYRDA INTERVENTIONER.

FLERÅRSÖVERSIKT

Koncernens finansiella 
utveckling i sammandrag

2021 2020 2019 2018 2017

Nettoomsättning TSEK 185 064 137 503 149 370 157 048 108 966

Resultat före skatt (EBT) TSEK -21 271 -18 586 -26 235 13 835 5 328

Balansomslutning TSEK 261 904 245 271 187 140 130 586 93 819

Medeltal anställda st 99 90 82 69 52

Rörelseresultat i % av 
nettoomsättningen

% 1,3 -3,0 -8,6 13,2 8,7
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Vd göran malmberg har ordet
MENTICE HAR LEVERERAT ETT ÅR MED RELEVANT TILLVÄXT DÄR VI MED STRATEGISKA MARKNADSAKTIVITER 
BIBEHÅLLET VÅRA ÖVERGRIPANDE MÅL TROTS DE PROBLEM SOM PANDEMIN SKAPAT

2
021 fortsatte att utmana oss som företag 
inom medicinteknikbranschen, men var 
utmanande för oss även som individer med 

nya normer, balans mellan arbete i hemmiljö  
och bibehållen fokus på vårt uppdrag. Nu när 
vi nästan står på andra sidan av pandemin, är 
vi som företag stolta över att framgångsrikt 
kunnat hantera dessa globala och personliga 
utmaningar i att anpassa oss till marknadens 
behov och samtidigt leverera resultat. Tack till 
mina kollegor, kunder och samarbetspartner 
som ständigt stimulerar oss och litar på att vi 
utvecklar och levererar innovativa lösningar för att 
i slutändan förbättra patientsäkerheten i vården.

När nu världen börjar ta sig igenom pandemin, står 
vi nu inför nya utmaningar 2022 med den ryska 
invasionen av Ukraina. Detta representerar ett fruk-
tansvärt ögonblick i historien för oss alla och våra 
tankar går till det ukrainska folket. Eftersom denna 
kris troligtvis kommer att ha betydande effekter på 
den globala situationen och världsekonomin måste 
vi vara väl förberedda för vad det kan innebära.

Mentice bedriver inte och har inte för avsikt att bedriva 
affärer med Ryssland eller dess allierade under dessa tider 
och vår verksamhet kommer därför inte att direkt påverkas 
av denna situation. Även om det är förödande, går våra 
tankar till alla runt om i världen som är drabbade av krig 

Mot denna bakgrund är jag glad över att presentera 
Mentices årsredovisning 2021 och jag ser med stor 
optimism fram emot vår fortsatta resa med att till-
handahålla marknadsledande och effektiva lösningar 
för  medicinteknikindustrin, sjukhus och läkare.

Försäljningstillväxt på över 35%

Vi uppnådde en stark försäljningsutveckling trots fort-
satt låga nivåer från sjukhusmarknaden på grund av 
pandemins inverkan på den globala sjukvården. Genom 
att proaktivt arbeta med vår  kostnadsstruktur under 
året och en stark återhämtning under fjärde kvartalet 
lyckades vi uppnå ett positivt EBITDA för helåret. 

Vi har under 2021 välkomnat nära 70 nya och konverterade 
konkurrenskraftiga kunder världen över i våra olika 
segment för Mentice. Dessa kunder har förvärvats från 
vårt industrisegment, som nu inkluderar kunder för 
vårt Physical SIM-erbjudande (Vascular Simulations). 

När vi ser början av 2022 kan vi se en attitydförän-
dring där möjligheten att få tillgång till sjukhus 
i hela världen har förbättrats. Vi förväntar oss att 
vår sjukhusrelaterade verksamhet kommer att 
återgå till mer normala nivåer under 2022. 

Samarbetet med våra strategiska partner har naturligtvis 
påverkats av situationen inom världens sjukhus, men 
under 2021 har vi fortsatt förbättra våra positioner både hos 
Philips Healthcare och Siemens Healthineers generellt, och 
mer specifikt avseende Siemens Healthineers dotterbolag 
Corindus Vascular Robotics. I slutet av 2021 annonserade 
Corindus, Siemens och Mentice ett samarbete där Corindus 
kommer att kombinera varje försäljning av en Corindus GRX 
till den kinesiska marknaden med ett Mentice-system.  Före 
publiceringen av årsredovisningen 2021 erhöll Mentice den 

3

V d  g ö r a n  m a l m b e r g  h a r  o r d e t

M e n t i c e  A B  ( p u b l )  Å r s r e d o v i s n i n g  2 0 2 1



“V
i har under 2021 välkomnat nära 70 nya och konverterade 
konkurrenskraftiga kunder världen över i våra olika 
segment för Mentice. Dessa kunder har förvärvats från vårt 

industrisegment, som nu inkluderar kunder för vårt Physical 
SIM-erbjudande (Vascular Simulations).

första beställningen 16 mars 2022 i detta samarbete, vars 
detaljer återfinns under fliken Investerare på vår hemsida. 

Marknadsvillkor

Den senaste konsolideringen av marknaden för medicinsk 
simulering har lett till att Mentice position blivit än 
starkare och än mer unik med Mentice som världens 
enda leverantör med fokus på bildstyrd intervention. 

Vi har en ledande marknadsförings-, försäljnings- och 
supportorganisation och en teknikorganisation på över 
60 personer. Detta är speciellt tydligt i vår försäljning till 
den medicintekniska marknaden där vi har fortsatt under 
många år att leverera på våra kunders förväntningar på 
produkt och leverans. Simuleringsmarknaden i allmänhet 
fokuserar  på grundläggande utbildning och akademiska 
tillämpningar. Mentice fokus är istället att tillhandahålla 
lösningar för läkares behov i daglig klinisk verksamhet. 
Mentice har fortsatt ökat sin marknadsandel inom området 
för medicintekniska produkter för bildstyrd intervention 
och vi har stärkt vår position avsevärt under de senaste 
fem åren, med en marknadsandel som nu närmar sig eller 
till och med överstiger 60%. Sammantaget kan vi se att 
vi vår nya definition av vår marknad ger en tydlig väg för 
Mentice fortsatta tillväxt. Vår strategi är att expandera 
vertikalt och bredda vårt erbjudande i syfte att tillhan-
dahålla kliniskt relevanta lösningar till alla nivåer av 
expertis inom vårt område för bildstyrd intervention. 

Produkter

Sedan förra året har vi skapat nya lösningar för AR-/
VR-träning av avancerat ultraljud. Vi har också gjort det 
möjligt att köra våra befintliga virtuella simuleringsfall 
på distans via en webbläsare och utökat vår molnplat-
tform, Mentice Live, med lösningar för benchmarking, 
automatiska programuppdateringar och dataanalys. Vi 
räknar med att detta kommer att möjliggöra många nya 
användningsområden framöver och att det ytterligare 

kommer att sänka tröskeln för användning av simulering 
i en klinisk miljö. Vi fortsätter att utöka vår support för 
nya tekniker inom intervention och givetvis teknik för 
patientspecifik simulering, samt fortsatt integration 
med utrustning för interventionslaboratorium.

Utveckling av organisationen  

Under 2021 implementerade vi en regional struktur för 
försäljning och marknadsföring, som delar upp vår verk-
samhet mellan regionerna Amerika, EMEA och APAC. 
Dessa regioner leds av Thanos Karras (VP Americas), Kjell 
Asserlind (VP EMEA) och Pontus Appelqvist (VP APAC). 
Matar Dakhil (eVP) fortsätter att leda vår försäljning 
till den globala medicintekniska industrin. Under året 
tillträdde också Martin Harris rollen som marknadschef 
utöver sitt ansvar för våra strategiska samarbetspartner, 
men i början av 2022 anställdes Jan Grund Pedersen 
hos Mentice med rollen som vicedirektör för våra 
strategiska samarbetspartner, vilket gjorde att Martin 
Harris kan fokusera enbart på vår marknadsföring. 

Vi har utökat vår teknik- och produktorganisation som 
nu består av 60 kvalificerade ingenjörer och utveck-
lare. Under andra halvåret 2021 välkomnades Gunilla 
Andersson till Mentice som ny ekonomichef. Gunilla 
bygger nu en ny organisation för vår finansavdelning. 
Vårt totala antal anställda har ökat till 104 jämfört med 
95 (95 inklusive 7 personer från Vascular Simulations) 
efter förvärvet under fjärde kvartalet 2020.

Sammanfattning av Mentice fokus för 2022 
och framåt (bilden med 6 rutor) 

Vi har tidigare i årsredovisningen kommenterat de 
utmaningar pandemin inneburit för vår sjukhusförsäl-
jning och är därför givetvis mycket nöjda med en total 
försäljningstillväxt på 35%. Detta tack vare en stark tillväxt 
för vår försäljning till den medicintekniska industrin. 
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Dessutom har förvärvet av produktlinjen Vascular 
Simulations (Physical SIM) ytterligare förbättrat vår 
konkurrensposition på marknaden för både virtuell och 
fysisk simulering, där vi för närvarande är den enda 
leverantören som kan erbjuda bägge dessa lösningar. 

Vi har också kommunicerat vår ambition att fortsätta 
inom området för beslutstöd för läkare, vilket är nästa 
steg i vår utveckling (se sidan 36). Detta kommer utvecklas 

från en kombination av interna lösningar och externt 
förvärvade tekniker. Vi ser att vårt tidigare förvärv av 
Medical Simulation Corp (2017) har hjälpt oss att förbättra 
vår marknadsposition på den amerikanska kontinenten. 
Andelen av vår totala orderingång har ökat från cirka 
30 % för fem år sedan till över 50 % under de två senaste 
åren. Dessutom ser vi med vårt senaste förvärv av Vascular 
Simulations Inc att vi har en förmåga att snabbt kommer-
sialisera och utnyttja vår globala distribution. Under 

En mer utförlig beskrivning av Mentices utvecklingsfokus under 2022 och framöver finns på sid 47. Mer information om Mentices 
lösningar för att förbättra kliniska resultat finns i avsnittet på sid 46.

Vidareutveckling av 
grundfunktionalitet inom 
simulering/replikering av 
endovaskulära procedurer

Understödjande 
robotiklösningar på 
vägen mot autonoma 
interventioner

Fördjupad integration 
med system för bilddi-
agnostik och angiografi

Funktionalitet inom 
precisionsmedicin som 
beslutsstöd till läkare

Kombinering av faktiska 
fall och simulering med 
hjälp av data/dataanalys

Fortsatt stöd för exister-
ande och nya innovativa, 
avancerade procedurer

Mentices huvudinriktning under 2022 och framöver

2021 fördubblade vi orderingången för dessa produkter 
och vi har nu påbörjat arbetet med att distribuera dessa 
produkter till resten av världen under 2022. Detta stärker 
oss naturligtvis i att fortsätta våra planer på att komplettera 
vår organiska tillväxt med relevant förvärvad teknik.

Mentice har unikt goda förutsättningar med en ledande 
organisation, kunder i världsklass och enastående 
erbjudande som grund för fortsatt tillväxt och utveckling 
av vår marknad. Detta tillsammans med vår ambition 
att fortsätta tillhandahålla innovativa lösningar för att 
möta behoven från vår marknad och våra kunder. 

Genom fortsatt utveckling av vår affärsverksamhet, 
innovativ produktutveckling och relevanta förvärv 
har vi för avsikt att leva upp till våra förväntningar 
och vår målsättning att förbättra effektivitet i vården 
och samtidigt förbättra patientsäkerheten.

Göteborg, april 2022,

Göran Malmberg

VD, Mentice AB (publ)
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Affärsområde och kunder

MEDICINTEKNISK INDUSTRI

A
ffärsområdet medicinteknisk industri består av världsledande tillverkare av medicintekniska 
produkter, bilddiagnostik och angiografi. Affärsområdet inkluderar lösningar för utbildning, 
försäljning/marknadsföring, forskning samt planering före och efter ett kliniskt ingrepp. 

Detta är för närvarande Mentice största affärsområde och stod för 75 % av företagets totala 
nettoomsättning under 2021. Mentice strategi inom detta affärsområde innefattar expansion till nya 
kliniska områden, nya funktioner inom vår existerande kundbas, för avdelningar såsom försäljning, 
kundsupport, regulatorisk verksamhet, samt utveckling av nya produkter och lösningar.

ETT VÄXANDE AFFÄRSOMRÅDE
Våra simulatorer, mjukvara och tjänster används av våra 
kunders försäljnings- och marknadsföringsavdelningar, 
dels för att marknadsföra nya medicintekniska produkter 
och dels för att kunna erbjuda läkare utbildning så att de på 
ett säker sätt kan genomföra operationer på patienter. Att 
kunna öva i en säker miljö utan att äventyra patientsäker-
heten är nödvändigt för att minimera risken för komplika-
tioner och oönskade patientrelaterade misstag. 

All kunskap kring teknik och användning av ett nytt klin-
iskt instrument är avgörande för en säker implementering 

av en ny behandlingsmetod eller införande av ett nytt 
kliniskt instrument. 

Vi möter den ökade efterfrågan på ultraportabla lösningar 
som kan användas av de medicintekniska bolagenssäljare 
och tekniker på fältet, genom våra mobila lösningar 
baserade på VIST® Mini och integrerade molnbaserade 
lösningar. Vi ser att dessa system typiskt kan säljas i större 
volymer jämfört med VIST® G7, eftersom de kan användas 
av säljorganisationens medarbetare i olika aktiviteter 
ute på sjukhusen och därmed också nå en större grupp 
slutanvändare.

Världens viktigaste och mest innovativa kunder inom medicinteknik

E
n majoritet av våra kunder inom medicinteknikindustrin är världsledande avseende medicintekniska 
produkter för marknaden. Företagen är ofta 50–500 gånger så stora som Mentice. En strukturerad 
intern och extern process för kompetensförsörjning och utbildning är oerhört betydelsefull 

vid lansering av nya medicintekniska produkter. Målet är att uppnå en storskalig användning 
av produkterna utan att kompromissa med kvalitet och säkerhet för patienten. Några av de 
marknadsledande företagen som har gått i spetsen för global medicinteknisk innovation, och som 
varit kunder till Mentice i många år, är Abbott, Medtronic, Stryker Neurovascular, Boston Scientific, 
Edwards Life Sciences, Johnson & Johnson, BD/Bard och Terumo, för att nämna några. 

ANVÄNDNING FÖR FORSKNING OCH UTVECKLING
Användning av simulering inom forskning och utveckling 
är värdefulla tillämpningsområden för dessa företag. 
Regulatoriska myndigheter som FDA i USA accepterar 
redan användning av simulering i sina riktlinjer för 
utvärdering av medicinsk utrustning avseende utveckling 
och klinisk testning. Vi ser att dessa behov har fortsatt 
att utvecklas under 2021, som till exempel av anatomiska 
flödesmodeller för FDA-godkännande av nya aortatrans-
plantat. Vanligtvis representerar forskning och utveckling 
omkring 10–15 procent av budgeten för våra medicinteknik-
kunder medan kliniska studier, kvalitetssäkring och 
regulatoriska frågeställningar utgör cirka 5–10 procent.

SEDAN ÅRSREDOVISNINGEN 2020
Under 2021 ökade användningen av Mentice simul-
eringslösningar med fysiska flödesmodeller där man 
kan använda riktiga kliniska produkter för maximal 

precision,  samt bolagets åtkomst till marknaden mobila 
mjukvarulösningar som ger kunderna möjlighet att 
ytterligare bredda sin räckvidd. Vi ser en tydlig trend mot 
ultraljudslösningar, för att minska beroendet av röntgen 
(fluoroskopi) och strålning, och förbättra visualiseringen.
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Medicinteknisk Industri-
Intervju med fred gunderman

F
red Gunderman är senior vice president i 
USA för Balt, en världsledare inom design och 
tillverkning av läkarinspirerade interventionella 

kliniska produkter för neuroradiologi. Han 
har mer än trettiofem års erfarenhet av 
bildstyrd intervention och nästan tjugo år inom 
neuroradiologi.  
 
Fred har en klinisk bakgrund inom 
endovaskulära ingrepp och har tidigare 
arbetat med teknisk support, träning av läkare, 
klinisk översyn och kommersiell ledning.

Kan du förklara vad medicinteknikindus-
trin gör och hur denna industri ansvarar för 
patientens upplevelse och resultat?

F: Genombrott inom medicin idag är i allt högre grad resul-
tatet av samarbete mellan industri och läkarvetenskap. 
Läkare kommer oftare med en idé till industrin, och som 
ett resultat av det får samarbetet finansiering för ytterligare 
forsknings- och utvecklingsmöjligheter för att leverera 
en lösning till en ny behandlingsmetod som därmed har 
större chans att bli en standardiserad behandling.

Människor inom medicinteknikindustrin arbetar med 
detta av samma skäl som läkare och vårdpersonal - de 
vill hjälpa människor. Vi vill leverera lösningar som 
gör skillnad. Myndigheter konfronterar industrin med 
ständigt återkommande krav på information och doku-
mentation för dessa nya metoder. Syftet är att stödja 
industrin i att leverera lösningar som är effektiva, har 
bra effekt och levererar goda resultat för patienter. 

Utbildning av läkare för interventioner är ett kritiskt 
krav. För ett nytt kliniskt instrument som är godkänd 
på marknaden innebär utbildning mer än en skillnad 
mellan två olika lösningar. Du måste ge utbildning 
kring allt från analys av situation före, under och efter 
en procedur, till utbildning och träning avseende 
instrumentets konfiguration, och användande. 

Vilka är de största utmaningarna för medicinsk 
industri när det gäller bildstyrd intervention?

F: Utmaningen är mycket beroende av själva instrumentet: 
Utvecklar du ett kliniskt instrument som är överlägsen 
det som för närvarande finns på marknaden, eller ett 
banbrytande instrument som ersätter den befintliga 
tekniken? Det nya instrumentet kan vara en del av en ny 
behandling som inte genomförts minimalinvasivt tidigare, 
utan endast genomförts som öppet kirurgiskt ingrepp. 
Dessa scenarier innebär stora utmaningar för branschen.

Praktiskt genomförbar och rimlig testning av ett 
nytt instrument är avgörande för framgång. Relevant 
testning är dock beroende av den kunskap du har om 
proceduren. Detta kräver samarbete med läkarkåren för 
att fastställa parametrarna för testning. När produktens 
funktion väl är etablerad blir det lättare att utveckla den. 
Nästkommande utmaningar är: Hur kan du simulera 
hur produkten uppför sig i människor? Fungerar 
instrumentet så som det är utformat eller avsett? De 
regulatoriska kraven för att nå marknaden är komplexa. 

Slutligen, bara för att ett företag har byggt ett bättre 
instrument eller utvecklat en banbrytande teknologi, 
betyder det inte nödvändigtvis klinisk framgång eller 
framgång på marknaden när produkten når vården och 
de som behandlar sjukdomen.  Flera faktorer kommer i 
beaktande, såsom läkarens erfarenhet, instrumentets 
mognad och förståelse för vad instrumentet är lämpligt för, 
och vilka behov av träning finns för att fullt ut förbereda 
för en marknadslansering och första användning.  

Vad är ditt perspektiv på upptag av nya produkter, 
procedurfärdigheter och utvärdering?  

F: Ytterst är läkarna ansvariga för att ge bästa möjliga vård, 
vilket också innebär att de utbildas för detta. Det finns 
ett samband mellan anpassad och relevant utbildning 
för ett instrument och den framgång som en ny produkt 
får på marknaden. Tillsynsmyndigheter som FDA kräver 
utbildning för säker och effektiv användning av kliniska 
instrument, från hur användarhandledningarna är skrivna, 
hela vägen till hur vi följer upp på de första genomförda 
procedurerna på patienter efter en marknadsintroduktion. 
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Detta ska rapporteras årligen: Hur fungerar instrumentet? 
Vilka komplikationer uppstår? Vad görs för att mildra 
dessa komplikationer? Är komplikationerna betydande? 

Dessutom måste du överväga vem som kommer att 
använda instrumentet när du introducerar en produkt 
på marknaden. Det kan finnas flera typer av användare 
för denna produkt, från olika kliniska bakgrunder, disci-
pliner och med olika erfarenheter. Det finns därför flera 
faktorer att ta hänsyn till såsom: Behöver vi införa träning 
i bildbehandling mitt under lanseringen för att göra den 
så säker och effektiv som möjligt? Detsamma gäller för 
läkemedel som används i samband med proceduren och för 
patienturval. Det åligger medicinteknikleverantören att 
tillhandahålla denna utbildning av två skäl: Det första är 
för att FDA kräver det. Det andra är för att det kommer att 
öka den kliniska acceptansen för produkten på marknaden.

Det är viktigt för läkarna att veta hur instrumentet fungerar 
i praktiken där det finns många unika variabler per patient, 
som till exempel vid behandling av neurovaskulära eller 
perifera kärlsjukdomar. Att kunna visa läkare hur ett 
instrument presterar i olika anatomier, genom att erbjuda 
simuleringsmodeller från verkliga fall där patienter har 
behandlats framgångsrikt, kan spela en betydande roll för 
säker och effektiv användning av ett kliniskt instrument.

Hur ser ni till att läkare använder era instrument eller 
till och med utför procedurerna på ett optimalt sätt? 

F: Kommunikation; när branschen samarbetar med 
läkare på rätt sätt ställer vi många frågor som: Vad gör 
du nu? Vilket är bästa möjliga scenario? Vad vill du 
veta när du introducerar ett nytt kliniskt instrument? 
När känner du dig bekväm att gå från träning till att 
behandla en patient? Svaren du får när du kommunic-
erar med läkare på detta sätt är otroligt värdefulla. 

Träningen måste vara flexibel och robust för att täcka 
alla utbildningsbehov och se till att varje enskild aspekt 
av patientens behandlingscykel tas upp. Detta är bara 
möjligt när det planeras för i ett tidigt skede, och lämpliga 
verktyg för att leverera denna utbildning utvecklas.

Vad skulle du säga är viktigt för ett hälsovårdssystem 
att tänka på när man utför mekanisk trombektomi 
(ischemisk stroke orsakad av en blodkärlpropp)? 

F: Det finns fantastiska data om resultaten av mekanisk 
trombektomi. De data som publicerades i New England 
Journal of Medicine 2015 är några av de bästa resultaten 
som någonsin har uppnåtts inom ett behandlingsom-
råde . Målet är alltid att uppnå liknande resultat. För 
att ett nytt sjukhus ska uppnå liknande resultat krävs 
en relevant grundutbildning, inte bara kliniskt, utan 
också tekniskt/taktiskt om hur man använder dessa 
instrument, men också utbildning i att välja rätt patient 
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för denna metod. Att utbilda alla som vill kunna erbjuda  
trombektomi brett för allmänheten för att förbättra 
vården för stroke är något som måste övervägas.  

Det är viktigt att notera att industrin via fysiologiska 
flödesmodeller kan utbilda läkare i den specifika 
användningen av kliniska instrument och de periproce-
durala implikationerna av ett instrument. Medicinska 
organisationer som Society of Neurointerventional 
Surgery USA (SNIS) arbetar emellertid med att upprätta 
standarder för ST-läkarutbildning och har publicerat 
standarder för operationsvård (SOP) och baslinjere-
kommendationer för mekanisk trombektomi. [1] 

Vilken roll skulle du säga att virtuell simulering och 
fysiologiska flödessystem har för att identifiera eller lösa 
några av dessa upplevda utmaningar som du nämnde?

F: Globalt sett är det fortfarande en utmaning att behandla 
ischemisk stroke på grund av bristen på neurointerven-
tionalister i många länder. Patienter som bor i närheten 
av ett strokecenter med hög volym får oftast relevant 
och kvalitativ vård. Patienter som bor långt borta från 
närmaste strokecenter ställs inför utmaningen som tiden 
till vård innebär, vilket har bevisats påverka resultatet 
till hög grad. Därför kan mer och bättre utbildning vara 
till stor hjälp på sjukhus med låg volym. Utbildning kan 
börja med didaktisk träning, samtidigt som man tittar 
på resultat från riktiga patientfall kopplat till de kliniska 
beslut som tas för varje patient. I en idealisk värld skulle 
utbildning kunna täcka alla steg från planering av ett 
vårdförlopp med hjälp av importerad patientdata, val av 
kliniska instrument, till att utföra proceduren på den 
virtuella patienten. Att använda simulatorn i angiosalen/
behandlingsrummet skapar dessutom en interaktiv miljö 
och en praktisk upplevelse där läkare kan vänja sig vid alla 
typer av kliniska instrument. Tillgången till denna typ 
av simuleringsträning kan göra det möjligt för läkare på 
sjukhus med lägre volym att få erfarenhet som komplement 
till sina patientvolymer och på så sätt öka sin kompetens. 

Kan du ge ett exempel på en läkare som har använt en 
av Mentices simulatorer och vad erfarenheten var? 

F: Ett fall var under de första åren av träning med ett 
fysiologiskt flödessystem för ischemisk stroke. Syftet 
med fallet var att ge utbildning om olika aspekter vad 
gäller implantation, placering, visualisering o.s.v. Det 
simulerade fallet hade en mycket komplex aortabåge som 
försvårade situationen. Vi tittade på flera svåra fall under 
den dagen, men till slut blev alla användare bättre på att 
hantera dessa svårigheter med komplexa anatomier. 

Månader senare besökte vi en mycket erfaren läkare för 
att utforska ett nytt instrument. Jag bad på förhand om 
ursäkt för anatomins svårighetsgrad, baserat på feed-
backen vi hade fått tidigare. Han reagerade inte, han tog 
helt enkelt katetern, stoppade in den i anatomin och inom 
några sekunder hade han navigerat upp i halspulsådern. 

Det var en övertygande iakttagelse. Kanske är 
den där anatomin, den svårighetsgraden, precis 
den typ av träning som vi måste leverera. 

Vad skulle du säga att din erfarenhet har varit, 
från nyutexaminerad läkare till erfaren läkare 
vad gäller användning av simulering? 

F: Det finns flera olika scenarier där simulering kan 
göra skillnad. Först under tidig utbildning, d.v.s. 
under ST-läkarutbildningen, då detta är en möjlighet 
att öka mängden praktisk erfarenhet. Det simulerade 
flödessystemet möjliggör praktisk träning med riktiga 
patientanatomier, riktiga instrument och katetrar, 
och förbättrar förståelsen av kliniska instrument. 

Det andra scenariot är när man introducerar en relativt 
nytt instrument och det finns ett fall med en utmanande 
anatomi. Anatomin bedöms vara svår före proceduren och 
bilder kan användas för att skapa en 3D-modellanatomi att 
öva på innan instrumentet implanteras i patienten. Det fysi-
ologiska flödessystemet kan vara till hjälp i en situation som 
denna eftersom det möjliggör patientspecifik repetition. 

Vad behövs för att förordna simul-
ering i klinisk verksamhet? 

F: Förordningar inom medicin kräver vanligtvis 
publicerade standarder som involverar konsensus från 
flera källor, inklusive medicinska organisationer och 
formella medicinska utbildningsprogram. Detta kommer 
sannolikt att behövas för att förordna simulering.  

Var ser du det bästa användnings-
fallet i framtiden för simulering?

F: Simulering har potential att vara en del av hela livs-
cykeln för utveckling och användning av medicinska 
produkter. Från prototyper, utveckling, testning och 
instrumentanvändning till kontinuerligt lärande och 
försäljning i volym. Det kan kräva ytterligare läroplan-
sutveckling och metoder som antas och sedan lärs ut. 

När det finns överensstämmelse i de använda modellerna 
vad gäller utvecklingen av ett instrument till den faktiska 
användningen av ett kliniskt instrument, kan säker 
och effektiv användning bli bättre. Överensstämmelse i 
träningsmetoden och modellerna som används kommer 
sannolikt att hänga ihop. Simulering har potential att 
påverka hur läkare initialt utbildas och uppnår färdigheter 
och förhoppningsvis bättre patientresultat. Varje aspekt 
av läkarutbildningen kan bidra till bättre behandling.

[1] StandardsEndovascular therapy of acute ischemic 
stroke: report of the Standards of Practice Committee 
of the (Society of NeuroInterventional Surgery) 
Correction Journal of NeuroInterventional Surgery 
2012;4:286: https://jnis.bmj.com/content/4/4/
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Affärsområde och kunder – Hälsovårdssystem

M
entices affärsområde för hälsovårdssystem omfattar  företagets försäljning till sjukhus och 
läkare och vårt mål att få våra lösningar implementerade som en del av sjukhusens dagliga 
kliniska praxis. De områden som Mentice fokuserar på är kompetensutveckling, kontinuerlig 

professionell utveckling, underhåll av kompetens, planering, träning och system för beslutsstöd. 
Ett fokusområde är sjukhus som prioriterar kontinuerliga effektivitetsprogram för läkare, samt 
de sjukhus som arbetar med lösningar och processer för att förbättra vårdflöden. 

FRÅN GRUNLÄGGANDE TEKNISKA 
FÄRDIGHETER OCH ANVÄNDNING AV 
MEDICINTEKNISKA INSTRUMENT, TILL AV 
KUNSKAP OM NYA OCH INNOVATIVA HÖGRISK 
OCH HÖGKOSTNADS PROCEDURER 
Sjukhus använder i första hand Mentice lösningar för 
utbildning, träning och ackreditering av AT-läkare och 
forskarstuderande läkare under ST-utbildning, träning för 
hantering av komplikationer och akademisk forskning. 
Segmentet domineras för närvarande av akademiska 
institutioner och universitetssjukhus i Europa, USA, 
Japan och Kina, varav den globala marknad som kan anses 
som målgrupp beräknas vara mellan 40–60 000 opera-
tionssalar. För AT- och ST-läkare är det mycket viktigt att 
utveckla olika typer av förfaranden och tekniker under 
kontrollerade men realistiska förutsättningarna för att 
skaffa de praktiska färdigheter som behövs. Mentices 
simuleringslösningar hanterar inte endast selektiva 
procedurer utan även avancerade akuta patientscenarier 
med associerade komplikationer. Detta gör simulering 
till ett utmärkt pedagogiskt verktyg där sjukhus och 
läkare önska minska behovet av träning på patienter.

LÖSNINGAR FÖR LÄRANDE OCH ACKREDITERING, 
FÖR BÅDE NYUTEXAMINERADE LÄKARE 
OCH MER ERFARNA SPECIALISTLÄKARE 
Medan nya läkare främst behöver lära sig hur man utför 
procedurer och behöver stöd för att anskaffa grundläg-
gande färdigheter, är det mycket viktigt för mer erfarna 
läkare att bibehålla sina praktiska färdigheter på högsta 
nivå  genom att regelbundet utföra procedurer. Studier 
visar att patientvolym för en läkare är en betydande faktor 
när det gäller risken för komplikationer. Det finns också 
betydande skillnader i frekvens för komplikationers 
kopplad till den volym patienter och erfarenhet som 
läkaren har. (behöver en referens). Mentice system för inle-
dande utbildning, ackreditering, användning av kliniska 
verktyg och procedurer hela vägen till erfarenhetsutbyte 
mellan erfarna läkare i operationssalen. Detta kan hjälpa 
sjukhus att säkerställa att deras läkare alltid har rätt 
kompetensnivå och därmed förbättra förutsättningarna 
för optimala vårdresultat. Allteftersom minimalinvasiva 
procedurer blir den föredragna behandlingsmetoden, 
ökar antalet nya behandlingsmetoder och instrument 
snabbt, tillsammans med ett ökande behov av kontinuerlig 
kompetensbaserad inlärning för alla praktiserande läkare.

BÄSTA MÖJLIGA PLANERING AV ETT INGREPP 
SÄKERSTÄLLER ETT OPTIMALT RESULTAT
Mentice lösningar och avancerade teknik gör det möjligt 
att importera verklig patientdata, vilket möjliggör praktisk 
träning för planerade patientfall. Detta stöder vårdpersonal 
i deras planering före en procedur eftersom de kan få en 
bättre förståelse för varje enskild patients anatomi och 
vilket det optimala behandlingsalternativet är. Genom att 
använda simulering kan läkare träna inför proceduren och 
förbereda sig på oväntade händelser i en helt säker  miljö. 
Förutom den uppenbara medicinska nyttan för patientens 
resultat, har Mentices lösningar visat sig vara viktiga 
verktyg för att erbjuda effektivare och en mer kostnadsef-
fektiv patientupplevelse. Intensivvård, återinskrivningar 
och sjukhusvistelse på grund av komplikationer är några 
av de mest arbetsintensiva och kostsamma delarna för 
hälsovårdssystem i världen. Om dessa delar kan minskas 
genom att vården kan genomföras på ett mer effektivt 
sätt så kan användningen av sjukhusresurser per patient 
minskas både på en lokal, nationell och global skala. Då 
världens befolkning blir allt äldre är detta en växande 
utmaning som måste lösas globalt. Introduktion av ny 
personal och behovet av att fortbilda befintliga vård-
teams i mer effektiva arbetsmetoder är väsentliga för 
att möta ett ökat behov av personaltillfredsställelse.

INTEGRERING AV INTERVENTIONS-
LABORATORIUM VISAR VÄGEN FRAMÅT
Mentice ser att en integrering av deras produkter in i inter-
ventionslaboratorium (d.v.s. angio- eller operationssalar) 
är en viktig faktor till att öka företagets närvaro inom 
segmentet sjukhussystem. Globalt finns det omkring 40 
000–60 000 installerade interventionslaboratorium. 
Under 2018 såldes det ca 3600 interventionslaboratorium 
totalt i världen. Dessa var antingen helt nya installationer 
eller uppgraderingar av befintliga installationer. Vi tror 
att optimalt ska varje interventionslaboratorium som säljs 
säljas tillsammans med ett Mentice-system. För att skapa 
momentum inom segmentet för bilddiagnostik har Mentice 
inlett samarbeten med världens ledande leverantörer av 
interventionslaboratorium:  Siemens Healthineers och 
Philips Healthcare. Samarbetet med dessa partners, inte 
bara vad gäller kombinerad systemförsäljning utan också 
avseende innovativ utveckling, hjälper Mentice att få sina 
lösningar att användas i daglig klinisk praxis. Du kan läsa 
mer om dessa strategiska samarbeten på sidorna 25-26.
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Hälsovårdssystem-Intervju 
med Gloria Salazar

V
i fick möjlighet att prata med chefen 
för vaskulär interventionell radiologi på 
University of North Carolina at Chapel Hill, och 

ordförande för Women’s Clinical Council på Society 
of Interventional Radiology (SIR) i USA, Biträdande 
Professor Gloria Salazar, MD, FSIR. Syftet med 
den här artikeln är att identifiera och förstå 
aktuella kliniska utmaningar inom interventionell 
radiologi, med fokus på kvinnors hälsa.

Vem är Dr Gloria Salazar?

G: Jag är ansvarig för vaskulär interventionell kirurgi 
på University of North Carolina at Chapel Hill, och prak-
tiserande läkare sedan tolv år tillbaka. Jag har arbetat 
med kvinnors hälsa hela mitt yrkesverksamma liv, och 
började som ST-läkare och utbildade mig med ett flertal 
experter inom mitt område. Jag fick lära mig från de tidiga 
innovatörerna inom UAE (uterusartärembolisering) och 
har arbetat med att förbättra denna specialitet och i min 
tur föra över erfarenhet och kunskap till kommande 
generationer. När jag flyttade min praktik till Mass 
General Hospital, utvecklade jag en multidisciplinär 
myomklinik med gynekologer för att fokusera på hela 
patientflödet: från den inledande kliniska diagnosen till 
återhämtning och förbättring av patientens livskvalitet.

Kvinnors hälsa är ett ämne jag är väldigt engagerad i, 
och jag har tagit en bildande roll inom intressegrupper 
för kvinnors hälsa och inom Society of Interventional 
Radiology – SIR. UAE har varit det område jag verkat inom 
i över 30 år och under dessa år har vi förfinat tekniken 
och lärt oss mycket om vilka patienter som har mest nytta 
av proceduren. Med tanke på den stora mängd data om 
UAE som finns jämfört med kirurgiska alternativ, vet vi 
år 2022 vad vi kan förvänta oss när det gäller kliniska 
resultat och den nytta ingreppet erbjuder våra patienter.

Vad är uterusartärembolisering (UAE) och varför är UAE 
en ideal procedur för kvinnor med vissa symptom?

G: UAE är en metod för att embolisera livmodern. Det har 
forskats grundligt på UAE inom interventionell radiologi, 
och det har genomförts randomiserade kliniska prövningar 
med alternativa behandlingar som öppenkirurgi, d.v.s. 
hysterektomi och myomektomi. Forskningen stödjer det 
faktum att UAE är ett mycket bra behandlingsalternativ 
för patienter som upplever såväl kraftiga blödningar som 

”bulk-relaterade” symptom p.g.a. myom. Behandlingen 
är också lämplig för patienter som har andra symptom 
som påverkar livskvaliteten, såsom trötthet och sexuell 
dysfunktion. Efter trettio års forskning kan vi erbjuda 
alla interventionella radiologer globalt en icke-kirurgisk 
procedur (minimalt invasiv jämfört med öppen kirurgi) 
som bevarar livmodern i stället för att ta bort den.

Vad de senaste åren har 
lärt mig är att beslutet om 
behandling är ett gemensamt 
beslut mellan patient och 
läkare: Vad är det för resultat 
som patienten förväntar 
sig? Detta kallas ”delat 
medicinskt beslutsfattande”.
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I mitt kliniska arbete presenteras olika behandlingsalter-
nativ för kvinnorna och de kan välja beroende på deras 
livssituation. Ett specifikt exempel kommer från min 
erfarenhet med den spanska patientpopulationen. Även 
om de tenderar att ha stora myom, och stora livmödrar 
p.g.a. myom, så föredrar dessa kvinnor ändå att inte ta bort 
livmodern. I denna befolkning är kulturen den främsta 
orsaken till att inte genomgå hysterektomi. Nästkommande 
anledning är att de vill bevara sin kvinnlighet. Dessa 
aspekter av kvinnors hälsa verkar helt ha förbisetts under 
studier och prövningar, trots att de är särskilt viktiga 
faktorer för patienter att ha med i sitt beslutsfattande.

För de yngre patienterna som besöker min praktik 
som önskar bli gravida och genomgå UAE presenterar 
jag statistik från de senaste prövningarna som jämför 
myomektomi och UAE (FEMME-studien). [1] Resultaten 
visade att en något högre procent av kvinnorna blev 
gravida efter UAE, även om studien inte var utformad 
för att visa detta. När patienterna granskar dessa studier 
och ser procentsatserna, undrar de: Varför ska jag 
välja myoektomi? Varför ska jag inte välja UAE? Från 
patientens perspektiv så finns det mycket information 
att analysera och det finns många alternativ. Det bästa 
tillvägagångssättet för patienten är att titta på säkerhet-
sprofilen för varje ingrepp, vilket ger dem möjlighet att 
välja och att vara fullt informerade om sina alternativ.

Vilka är de största utmaningarna när det 
gäller patientmedvetenhet? Vilka är de 
största utmaningarna gällande UAE?

G: Som ordförande för Women’s Clinical Council vid SIR så 
tittar jag just på denna typ av utmaningar. UAE är en bra 
och jämförbar behandling till andra alternativ. Problemet 
är patientmedvetenheten. Det finns en artikel av Dr 
Claire Kaufman i januariutgåvan 2022 av Endovascular 
Today, som specifikt tar upp denna utmaning.

Jag var gästredaktör för Endovascular Today när vi 
tillägnade en hel utgåva åt kvinnors hälsa inklusive 
UAE, PAD och andra områden. [3] Det finns fortfarande 
luckor inom området kvinnohälsa i USA, och det är 
viktigt att belysa och diskutera dessa problem. SIR 
genomförde en utvärdering där resultatet visade att för 
många kvinnor i USA är UAE okänt och de tror att det 
enda alternativet som finns är att ta bort livmodern.

Det finns ett stort behov av utbildning och ett ökat 
patientmedvetande. Att utveckla delade medicinska 
beslutsverktyg för att ge patienten tillgång till alla 
behandlingsalternativ är ett väsentligt steg i rätt rikt-
ning. En ökad medvetenhet är något vi måste jobba 
med gemensamt, tillsammans med primärvården och 
husläkare. Kampanjer från patientföreningar kommer 
också att vara viktiga samt att få patienter som har 
genomgått UAE att berätta och vittna om det faktum att 
det finns ett alternativ till att ta bort livmodern. Det är 
bra att det finns en ökad medvetenhet på regeringsnivå 
i USA, eftersom en ny lag med fokus på forskning och 
medvetenhet om myom kommer att implementeras.

När det kommer till modellen för patientvård så skiljer 
sig USA från andra länder. Primärvårdsläkaren tar hand 
om många kvinnohälsofrågor. Primärvårdsläkarna 
är otroligt upptagna, vilket gör det svårt för dem att 
hålla sig uppdaterade med all nyutveckling inom 
behandling av specifika besvär som myom.

En annan faktor att beakta är patientens tillgång till 
interventionella radiologer (IR). Vissa IR-kliniker 
stöter på utmaningar att nå ut till dessa patienter som 
behöver alternativa behandlingar av myom, beroende 
på var de ligger (landsbygd eller stadsområden).
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Vad kan man göra för att skapa ökad medvetenhet?

G: SIR arbetar för närvarande med att identifiera och 
prioritera behoven hos olika patientpopulationer.

Med tanke på att hysterektomi är ett större kirurgiskt 
ingrepp och förenat med potentiellt stora komplikationer, 
så bör det inte vara det enda alternativ som erbjuds kvinnor. 
Idag vet vi mer om vilken effekt hysterektomi har på 
kvinnors psykiska hälsa. Kvinnor som genomgår hysterek-
tomi för en godartad diagnos är benägna att utveckla 
psykisk ohälsa efter ingreppet. För att kunna göra skillnad 
måste vi prioritera detta ämne som en folkhälsofråga.

En annan viktig sak att beakta avser hur myom påverkar 
livskvaliteten bortom medicinska behov. Funktionsstatus 
hos kvinnor idag är olik den för 50 år sedan; nuförtiden 
arbetar kvinnor och många ensamstående mödrar tar hand 
om sin familj på egen hand. Ett symptomatiskt myom kan 
hindra kvinnors förmåga att arbeta p.g.a. blödningar och 
smärtan kan göra så att de inte fungerar som mödrar.

Vad är den socioekonomiska påverkan på 
samhället gällande kvinnohälsa med avseende 
på de symptom du nämnde tidigare?

G: Även om cancer är ett stort problem i samhället och 
kommer att fortsätta vara det tills vi hittar ett bote-
medel, så finns det också godartade tillstånd som har 
en betydande negativ påverkan på samhället. Enligt 
tillgängliga data så är det en stor negativ ekonomisk 
påverkan och ett stort antal arbetsdagar som försvinner 
och dessa data är enbart grundade på myom. Där finns 
ensamstående mödrar med försvagande myom som inte 
har råd att låta bli att arbeta, eftersom de måste jobba för 
att försörja sina familjer. Ett tillstånd som detta har en 
stor påverkan på kvinnors livskvalitet och samhället.

Dagens luckor i forskning kring kvinnohälsa och bristen 
på behandlingsmedvetenhet och acceptans av UAE kan 
potentiellt också påverka mödradödligheten runt om i 
världen. UAE skulle kunna hjälpa till att minska mödradöd-
ligheten som ett verktyg för att behandla blödning efter 
förlossning, men patienter remitteras fortfarande inte 
till detta ingrepp i akuta situationer, inte ens i USA.

För att komma till rätta med dessa luckor så finns 
det för närvarande ett fokus på nödvändiga multi-
disciplinära insatser för att få tillgång till värdefull 
forskning från ett gynekologiskt perspektiv och arbeta 
tillsammans för att identifiera prioriterade åtgärder. 
Detta tillvägagångssätt utvärderas för närvarande av 
medicinska samfund och ledare inom området.

Vad är det verkliga värdet som simulering har tillfört 
dig när det gäller färdigheter och adoption av UAE?

Jag tror att simulering har en viktig roll i detta samman-
hang, genom att göra det möjligt för läkare att bibehålla 
sina färdigheter. Det finns två sätt att öka tillgängligheten 

av UAE: Öka träningen för interventionella radiologer 
som redan kan grunderna i proceduren och tillhand-
ahålla en introducerande träning för läkare i länder där 
grundläggande kunskaper om UAE saknas. För två år 
sedan genomförde SIR ett riktat program i El Salvador. 
Syftet var att träna läkare i Centralamerika, där det bara 
finns en eller två interventionsradiologer per land. Med 
rätt handledning från erfarna experter kan simulering 
spela en viktig roll när det gäller att öka användandet 
av och färdigheterna inom UAE. Bästa sättet att gå 
vidare är att hjälpa dessa IR-team runt om i världen.

Det finns tre områden där simulering har varit värdefullt. 
För det första kan det enkelt införlivas i ST-läkarutbildning 
och träningsprogram som ett introduktionsverktyg. 
Det är mycket värdefullt att implementera simulering 
innan läkaren behandlar patienter och det gynnar 
inlärningskurvan. Simuleringsträning kan öka bered-
skapen inför behandlingen av patienter. Genom att utföra 
ingreppet på en simulator med experthjälp så kommer 
kunskapen att mångfaldigas. Det är viktigt att komma 
ihåg att simulering inte ersätter annan träning, utan 
att det snarare ska användas som ett sätt att accelerera 
färdigheter och minska ingreppens komplikationer.

Det andra användningsområdet är för avancerad träning, 
antingen för att lära sig nya innovativa ingrepp eller för 
att träna olika tillvägagångssätt för komplexa interven-
tioner. Jag har praktiserat i över tio år och simulering 
kan underlätta för mer nyutexaminerade läkare att nå 
den nivån snabbare. Det bästa exemplet jag kan referera 
till i detta sammanhang är den utökade användningen 
av en transradiell metod (ingång via armen) inom IR, 
där läkare historiskt har använd transfemoral åtkomst 
(ingång via ljumsken) för arteriella interventioner 
och har varit tvungna att byta till en annan teknik.

Det tredje användningsområdet, vilket jag är mest 
exalterad inför, är teamträning. Simulering gör det möjligt 
för läkare att öva och förbereda sig inför det oväntade. 
Vissa exempel inkluderar IR-fall med hög-risk anestesi, 
multidisciplinär respons på trauma och patienter som 
blöder efter förlossningen. Teamträning med simulatorer 
kan hjälpa team att förbereda sig på tidskänsliga akut-
situationer, underhålla färdigheter och öka personalens 
självförtroende. Teamträning på simulatorer låter oss 
diskutera och reflektera över olika tillvägagångssätt 
och slutligen förbättra utfallet för patienterna.

[2] Kaufman, C. S. 2022. Improving Access to 
UFE: What Are the Barriers? Endovascular 
Today. https://evtoday.com/articles/2022-jan/
improving-access-to-ufe-what-are-the-barriers

[3] Salazar, G., Garcia-Reyes, K., 2022. Women’s Vascular 
Health in Focus. Endovascular Today. https://evtoday.
com/articles/2022-jan/womens-vascular-health-in-focus
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Affärsområde och kunder - Strategiska samarbetspartners (SA)

MENTICES VÄG IN I DEN DAGLIGA 
KLINISKA VERKSAMHETEN
Det långsiktiga strategiska fokuset för Mentices unika 
integrering med Siemens Healthineers, Philips Healthcare 
och Corindus Vascular Robotics har utvecklats i flera nya 
och innovativa områden, exempelvis som direkt integra-
tion med bildbehandlingssystemet, stöd för utveckling 
av nya instrument och patientspecifik planering.

Den unika integrationen av Mentice virtuella simulatorer 
i kombination med Physical Sims flödesmodeller i inter-
ventionslabb är kärnan för våra samarbeten med Siemens 
Healthineers och Philips Healthcare. Dessa samarbeten 
med Siemens Healthineers och Philips Healthcare tillsam-
mans med vårt fortsätta arbete med OEM-lösningar till-
sammans med Laerdal, världens ledande företag för allmän 
medicinsk simulering erbjuder marknaden en komplett 
lösning för våra sjukhuskunders behov av virtuella patient-
simulatorer och flödesmodeller. Det här är lösningar som 
täcker hela inlärningsflödet från grundläggande teknisk 
färdighetsträning till proceduranpassning, inlärning av 
angiografi och robotik. Den pågående pandemin och den 
begränsade tillgången till träning på riktiga patienter gör 
att Mentices lösningar visar på ett ännu större behov än 
tidigare av utbildning i en säker, patientfri miljö för att 
säkerställa att alla nivåer av läkare har kontinuerlig tillgång 
till inlärningslösningar. Under 2021 blev Mentice den 
föredragna globala VR-simuleringspartnern till Corindus 
Vascular Robotics, vilket inkluderar det strategiska 
avtalspaketet i Kina som tillkännagavs i december 2021. 

DJUPARE INTEGRERING OCH 
BREDARE ANVÄNDNING
Mentices lösningar har tänjt på gränserna ytterligare för 
flera områden inom både sina integrerade erbjudanden och 
de lösningar som erbjuds direkt till hälsovårdssystemen. 
Genom att dra nytta av marknadens mest avancerade 
mjukvarubaserade anatomilösningar och ledande hård-
varulösningar har företagets strategiska partners och 
gemensamma kunder lyckats korta ned inlärningskurvan 
på riktiga patienter genom att använda sig av Mentice VIST® 
Virtual Patient- och Physical Flow-modellerna under 2021. 
Mentice ger läkare tillgång till digital visualisering av 
patienters hjärna, hjärta och cirkulationssystem baserat på 
företagets effektiva teknik för att skapa simuleringsmod-
eller utifrån faktiska patientdata. De integrerade lösningar 
som erbjuds med företagets strategiska partners skapar 
unika möjligheter att uppleva och träna på den dagliga verk-
samheten utan risk att skada patienter, vilket är relevant 
för såväl nyutexaminerade läkare under utbildning som för 
erfarna läkare vid förberedelser inför högriskprocedurer. 

COVID-19 VISAR PÅ DET TYDLIGA 
BEHOVET AV ATT TESTA OCH TRÄNA 
MED MENTICE VIRTUAL PATIENT
Pandemin gav upphov till historiska utmaningar och den 
lyfte även fram det stora behovet av fler digitalt innovativa 
lösningar. Mentices avancerade virtuella produkter har 
hjälpt våra kunder att fortsätta utveckla ny teknologi, 
nya kliniska instrument och procedurer. Ett viktigt 
tillskott under 2021 var de gemensamma aktiviteterna 
med Corindus och deras CorPath GRX Vascular Robotic-
system. Det här är ett mycket spännande område där 
Mentices lösningar används i samband med Corindus 
marknadsföringsaktiviteter, vilket leder till ett ökat behov 
av robotteknik för att träna på virtuella patienter. Även 
om pandemin förhindrade marknadsföring av integrerade 
lösningar vid publika event, så fortsatte de globala försäl-
jnings- och marknadsföringsaktiviteterna ute i fält på ett 
framgångsrikt sätt. Mentice strategiska samarbeten bidrog 
med ett antal högprofilerade kunder som använder sig av 
integrerade lösningar där utrustning för bilddiagnostik 
och angiografi används i koppling med Mentice lösningar. 
Läkare har använt sig av möjligheterna för att träna på dessa 
komplikationer. Referensinstallationerna på St. Michaels 
Universitetssjukhus i Toronto och Houston Methodist fort-
satte att utvecklas och förväntas öppna sina träningscentra 
i början av 2022, med fokus både på utbildning för läkare 
men även på utveckling av medicintekniska produkter. 
Mentice partnerskap med Laerdal fortsatte att utvecklas 
som ett svar på det växande behovet av realistiska och 
stimulerande scenarier för teamträning, med särskilt 
fokus på akutfall och covid-relaterad utbildning. Fler 
centra i Nordamerika, Europa och Kina implementerade 
SimMan Vascular under 2021 för sina aktiviteter under 
den utmanande covid-pandemin. Samtliga dessa exempel 
visar på fördelarna med och behovet av realistisk träning. 

MARKNADSTRENDER OCH UTVECKLING
Samarbetet mellan Mentice och våra strategiska samar-
betspartners fördjupades till bredare områden under 
2021. Även om marknaden har sett avtalspaket med 
Siemens Healthineers Kina, Corindus Vascular Robotics 
föredragna leverantörsaktiviteter och flera gemensamma 
kommersiella aktiviteter inom hälsovårdssystem, har 
detta område faktiskt bara börjat på grund av pandemin 
och begränsad marknadstillgång. Mentice kommer att 
stå fast vid sina åtaganden av fortsatta investeringar inom 
detta område och ser fram emot ett spännande 2022.
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Intervju med Kashif Ikram

V
i hörde oss för med Kashif Ikram MSc. MA. 
MBA, expert inom den medicintekniska 
branschen, som en uppföljning av hans 

artikel i Mentice årsrapport 2020 - Vad har 
förändrats under det senaste året? Kashif 
har under tjugosex års tid arbetat med 
välkända företag som Zimmer Biomet, Edwards 
Lifesciences, Medtronic och Siemens Healthineers, 
och har lång erfarenhet av branschen. Kashif var 
tidigare EMEA-chef för Corindus Vascular Robotics 
(ett Siemens Healthineers företag) och är för 
närvarande Vice President på C-RAD AB (Sverige).

Vilken påverkan har simulering haft det senaste året? 

K: Det gångna året har inte varit något annat år likt i och 
med pandemin som påverkat oss alla, framför allt vård-
personalen. Vi har blivit mer tacksamma för all personal 
inom vården som varje dag strävar efter att hålla oss friska. 
Våra tankar går också till dem som inte kunnat träffa eller 
förlorat nära och kära. I takt med att det dagliga fokuset 
förändrades, gav pandemin läkare ytterligare utmaningar 
när det gäller att upprätthålla färdigheter och lära sig nya 
metoder så som robotassisterade interventioner. I början 
av pandemin ville sjukhuscheferna att deras läkare skulle 
minska resandet till ett minimum och hålla sig nära 
sjukhusen. Det var inte längre möjligt för läkare att resa 
till utställningar, kongresser eller undervisningscentrum. 
Som följd blev det viktigt att simulatorn var portabel 
så att läkare fick tillgång till system som möjliggjorde 
virtuell simuleringsträning och inlärning i en säker 
miljö. Med hjälp av simulering kunde läkare angripa ett 
problem flera gånger och prova olika tillvägagångssätt. 
Procedurnivån kunde skalas upp från enkel till komplex 
och läkare hade plötsligt möjlighet att pausa, begrunda 
och reflektera. Simuleringsbaserad träning har uppskat-
tats bland de läkare som har fått möjlighet att prova. 

En positiv effekt av pandemin kan vara att den 
vägledde människor till att bli mer komfortabla med 
att arbeta i en digital miljö snabbare än väntat.

www.linkedin.com/in/kashif-ikram-baa1961/

Varför simulerings-
baserad träning? 
“Piloters simuleringsträning är ett 
utmärkt riktmärke för oss att jämföra 
med medicinsk simulering. Simulering 
inom flygindustrin har gjort det möjligt 
för piloter att träna i en säker miljö 
och har gjort flygresor säkrare för 
alla. Simuleringsbaserad träning i den 
medicinska miljön kan öka kompetens, 
kunskap och självförtroende hos läkare 
och team vilket i sin tur bör leda till bättre 
patientresultat och därmed potentiellt 
minska kostnaderna för sjukvård.”
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Hur ser du på kontinuerligt och kompe-
tensbaserat lärande i en säker miljö?

K: Vi börjar med kompetensbaserat lärande. Jag är ett stort 
fan av professor Anthony Gallagher [1] m.fl. som i sin forsk-
ning har undersökt inlärningspsykologin och mänskliga 
faktorer, och föreslagit ett progressivt träningssätt kombin-
erat med simulering. Den viktiga aspekten av kompetens-
baserat lärande fokuserar på anskaffandet av praktiska 
färdigheter efter att kunskaperna har uppnåtts. Under 
kompetensbaserat lärande sker kognitiv och psykomotorisk 
inlärning och en observerbar och mätbar progression längs 
med inlärningskurvan äger rum. Trots allt blir fotbollsfans 
inte professionella spelare bara av att se sitt lokala lag 
spela varje vecka. Utbildningen måste vara en del utav en 
noggrant utformad läroplan och bör ske i flera sessioner 
under en längre period snarare än under en kort period. 
Genom detta paradigm blir träningen enhetlig, potentiellt 
mindre kostsam och studier har visat att färdigheter 
som förvärvats genom virtuell verklighetsträning i en 
medicinsk miljö kan överföras till operationssalen. [2]

Jag är en entusiastisk motorcyklist, och det är inte ovanligt 
att motorcyklister som bor i områden med kallare klimat 
deltar i träningsturer eller till och med en repetitionskurs 
på våren för att återuppväcka körkunskaperna. Gör den 
”kontinuerliga” eller regelbundna träningen motorcyklister 
skickligare och säkrare på vägen? Det vill jag tro. Piloter är 
också vana vid kontinuerlig träning men med ett viktigt 
tillägg; krav på regelbunden förnyelse av flygcertifikat. 
Baserat på dessa exempel verkar läkare som återvänder 
till simuleringsträning med jämna mellanrum inte 
vara en dålig idé och bör därför uppmuntras. Det hela 
skulle dock behöva övervakas utav en lämplig medicinsk 
eller kirurgisk förening (inom respektive område) och 
innehålla relevanta inlärningsmoduler utvecklade av 
erfarna kliniska experter. Implementering av en lämplig 
utvärdering skulle också krävas, kanske med anonyma 
inspelningar som granskas av oberoende experter (eller till 
och med av AI) baserat på ett fördefinierat poängsystem.

Var ser du att simuleringstekniker har 
störst inverkan i framtiden?

K: Simulering kommer att spela en viktig roll i framtiden 
inom flera områden, som t.ex. vid lansering utav flertalet 
interventionella robotar. Var och en av dessa har sitt 
eget användargränssnitt och här kommer VIST® Virtual 
Patient-simulatorn att kunna hjälpa läkare att anpassa 
sig till varje nytt gränssnitt. Detta skulle resultera i ett 
säkrare sätt att införa ny teknologi och i färre fel. Som vi 

har sett inom området för kirurgiska robotar finns det nu 
en träningssimulator inbyggd i roboten. Den inbyggda 
simulatorn kommer att ge företag inom angiografi och 
interventionell robotik konkurrensfördel eftersom den 
skapar nya möjligheter för kliniska team att förbättra 
sin prestation och sin operativa effektivitet. Sjukhus 
som har tillgång till en VIST® Virtual Patient kan vidare 
använda den för att planera patientfall och för omfattande 
träning. Sjukhusens nya möjligheter till att vidareutbilda 
sina läkare och erbjuda mer komplexa procedurer till 
befolkningen kan skapa en banbrytande förändring på 
sjukhusmarknaden. För att hjälpa till att förbättra resul-
taten och minska kostnaderna kan medicinska sällskap 
sätta standarder för kontinuerligt lärande och bedömning.

Ur ett långsiktigt perspektiv ser jag att simuleringstekniken 
kommer att vidareutvecklas med hjälp av maskinin-
lärning och AI och utnyttja angiografisk avbildning i 
realtid för att så småningom bli en digital assistent till 
läkare, ständigt övervaka procedurer, ge realtidsinsikter 
och värdefull information till läkaren, samt att hjälpa 
sjuksköterskorna att förbereda och planera. Målet 
skulle vara att minska den kognitiva belastningen för 
läkare och sjuksköterskor. Jag ser fram emot att se hur 
dessa olika övergripande idéer utvecklas i framtiden. 

[1] Prof. Anthony Gallagher: https://pubmed.ncbi.nlm.
nih.gov/?term=Gallagher+AG&cauthor_id=25211267

[2] Seymour N, Gallagher A, Roman S, et al. Virtual reality 
training improves operating room performance: results of a 
randomized, double-blinded study. Ann Surg. 2002;236:458–
464. [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]
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Affärsmodell: Från eviga licenser (capex) till 
prenumeration och återkommande intäkter (opex)

Fler och fler kunder frågar efter möjligheten att använda Mentice hårdvara och mjukvarumoduler utan att 
behöva lägga detta till investeringar i balansräkningen. 2019 införde Mentice en försäljningsmodell som gör det 
möjligt för kunder att hyra hårdvaran och ha en årlig prenumeration på programvaran.

Genom att byta från eviga licenser till en struktur med prenumeration och årliga avgifter för en större del av sina kunder, 
förväntar sig Mentice att uppnå ett stabilare kassaflöde med mindre säsongsberoende variationer. Eftersom denna affärsmodell 
också inkluderar årliga uppdateringar av företagets programvarumoduler, ges kunderna därmed mer värde än innan.

Mentice delar upp sin försäljning i tre operativa segment: systemförsäljning, programvar-
ulicenser och support och service. Uppdelningen mellan försäljning för investering (capex)
och återkommande intäkter från prenumerationer visas i ovanstående tabell.

Systemförsäljningen växte med 24% för eviga licenser och 124% för prenumerationer under 2021. 
Programvarulicensförsäljningen växte med nära 40% i försäljning för investering (capex) och 11% för prenumera-
tioner under året och intäkterna för support och service, inklusive utvecklingsprojekt, mer än fördubblades.

TSEK
Systemförsäljning Mjukvarulicenser Support och Service Koncernen totalt

2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020

Försäljning för 
investering (capex)

78 570 63 177 39 756 28 484 24 631 11 090 142 957 102 751

Återkommande försäljning 7 056 3 148 35 051 31 604 - - 42 107 34 752

Totalt 85 626 66 325 74 807 60 088 24 631 11 090 185 064 137 503
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Hantering av de kliniska utmaningar som 
vårdpersonal står inför idag

E
n snabbt åldrande befolkning, 
stigande vårdkostnader och allt 
mer komplexa procedurer är några 

av de största utmaningarna som den 
globala sjukvården står inför idag.

Minimalinvasiva procedurer håller på att bli den före-
dragna behandlingen för patienter med kärlsjukdomar, 
vilket leder till en ökad efterfrågan på sofistikerade och 
innovativa lösningar och metoder för säker inlärning 
för att säkerställa ett kompetent utförande.

Den rådande trenden med minimalinvasiva procedurer 
samt en befolkning som blir allt äldre, leder till mer 
avancerade och tidskrävande procedurer. En särskild 
utmaning är den tid som läkare tillbringar i operationssalen 
för att utföra dessa tidskrävande procedurer, vilket ger 
dem mindre möjlighet att dela med sig av sin kunskap eller 
utbilda läkare som är i de tidiga skedena av sin karriär. 

Kraven på en hög nivå av optimal träning och erfarenhet 
av ingrepp är utmanande för alla interventionsläkare, 
särskilt för att säkerställa kompetensen kring nya tekniker, 
nya kliniska instrument och ingrepp och för att upprät-
thålla personalens kompetens och tillfredsställelse. 

Den medicintekniska industrin spelar en nyckelroll 
i att kontinuerligt utveckla nya medicintekniska 
produkter för att möta den växande efterfrågan på nya 
behandlingsmetoder, samtidigt som den bidrar till att 

möta det ökade behovet av utbildning för att säkerställa 
säker och kompetent användning av nya produkter. 

Det sägs att inom branschen görs 80 % av ingreppen av 20 
% av läkarna, vilket innebär att sjukhus med stora volymer 
får den största mängden patientfall. När det gäller akuta 
och komplexa ingrepp flyttas patienter från kliniker med 
låg volym, vilket skapar en ökad efterfrågan på sjukhus 
med höga volymer. Eftersom hälso- och sjukvårdssystemen 
strävar efter att förbättra sin effektivitet, kan ökningen 
av patientvolymer, allvarlighetsgrad och procedurernas 
komplexitet belasta resurserna. Studier har visat att i tider 
av påfrestningar kan kvaliteten på vården försämras, vilket 
leder till en försämring av patienternas resultat. Det behövs 
lösningar för att stödja sjukhus under perioder av kapac-
itetspåfrestning för att förbättra patienternas resultat.  

OLIKA KOMPETENSNIVÅ BLAND LÄKARE
Baserat på konceptet ”ju mer du övar på din färdighet, 
desto skickligare blir du”, har man i studier iden-
tifierat stora skillnader i stabiliteten vad gäller 
läkares skicklighet. Även om detta inte är ett nytt 
fenomen, är patienterna sällan medvetna om vilken 
nivå av procedurerfarenhet deras läkare har. 

Bilden nedan är ett exempel som illustrerar den stora 
variationen i patientresultat mellan sjukhus, vilket 
understryker vikten av läkarnas erfarenhet. Över 
hälften av de avancerade ingreppen i studien utfördes av 
läkare med otillräcklig kompetens och erfarenhet. [2] 
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Variation i dödlighet (rapporter 
från sjukhus i Illinois, USA)

Dödsorsaker i USA, 2013

FELBEHANDLINGAR
Även om vi är fullt medvetna om den negativa laddning 
begreppet felbehandling kan ha, är det verkligen ett 
viktigt ämne för att säkerställa att hälso- och sjukvården 
utvärderar nuvarande praxis och identifierar förbät-
tringsområden. En studie från 2016 visade att felbehan-
dlingar var den tredje vanligaste dödsorsaken i USA, och 
orsakade mer än 250 000 dödsfall per år [1]. Även om 
dessa siffror varierar beroende på källa och land, ledde 
BMJ-resultaten från 2016 till att medicinska experter 
uppmanade regeringen i USA att agera på dessa siffror 
genom att tillhandahålla finansiering. Ändå verkar 
olyckliga fall av felbehandlingar fortfarande flyga under 
den offentliga radarn som en dödsorsak. Medan cancer 
och hjärtsjukdomar får stor uppmärksamhet i media, 
tas felbehandlingar ofta inte upp alls – trots att det är 
den tredje största dödsorsaken – och forskare, läkare och 
patienter som betonar problemet kämpar i motvind.

DET BEHÖVS LÖSNINGAR FÖR ATT 
STÖDJA VÅRDPERSONAL
När fokus skärps på att förbättra patientresultaten, 
tillhandahålla effektiv och patientcentrerad vård och 
leverera högkvalitativ utbildning, ökar trycket på att 
förbättra utbildnings- och kvalitetsprogram inom 
hälso- och sjukvårdssystemen. Mentice lösningar 
kommer även fortsättningsvis att möta de nuvarande 
kliniska utmaningarna i det globala samhället och möta 
de nuvarande och framtida behoven hos våra partner 
inom hälso- och sjukvårdssystem, medicinteknisk 
industri och strategiska samarbetspartner för att se 
till att de har en innovativ simuleringsplattform för 
att ge patienten den bästa möjliga upplevelsen.

2) Baserat på 125 rapporter från sjukhus i Illinois, USA.1) National Center for Health Statistics, Johns Hopkins Medicine, 
National Center for Biotechnology Information, 2016.
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F
ör att standardisera interventionell 
neuroradiologiutbildning i Brasilien har 
SBNR utvecklat och implementerat ett 

simuleringsbaserat program som består av 
praktisk träning, övervakning på distans samt 
föreläsningar online. 2021 blev programmet 
tillgängligt för sällskapets alla ST-läkare.

Vad gör SBNR? Vad är SBNRs vision och uppdrag? 

C: SBNR har två grundläggande uppdrag: Att utbilda 
och stödja läkare i deras dagliga verksamhet. Vi är 
ett medicinskt sällskap som är kopplat till Brazilian 
College of Radiology. Alla SBNR-medlemmar och 
ST-läkare kommer från de tre olika medicinska special-
iteterna neurokirurgi, neurologi och radiologi. 

M: SBNR representerar majoriteten av alla inter-
ventionalister eftersom det inte finns några andra 
samfund fokuserade på interventioner. Det finns vissa 
utmaningar för de olika medicinska specialiteterna 
som vi vill lösa för att säkerställa bästa patient-
vård. Vi kämpar på ett bra sätt för att få majoriteten 
av interventionella läkare till detta sällskap. 

F: I Brasilien har vi nästan 270 interventionella 
neuroradiologer och 70 % av dem är certifierade av 
SBNR. För att få utöva interventionell neuroradiologi 
i Brasilien måste du vara utvärderad av vårt sällskap 
och auktoriserad att utföra en intervention.

C: Vi byggde en ny utbildningsplattform under 2019 
och skapade en kompetensbaserad läroplan. 

 Det är viktigt att kombinera teori med praktisk erfar-
enhet när man utvecklar ett utbildningsprogram. 
Simulering är utmärkt i detta sammanhang eftersom 
det möjliggör praktisk träning av olika procedurer i en 
säker och patientfri miljö. Vårt program bygger på de tre 
pelarna kunskap, färdighet och attityd. För att utveckla 
praktiska färdigheter och för att få praktisk träning 
behöver du tillgång till patientfall. Implementeringen 
av vår läroplan påbörjades under belastningen av den 
pågående Covid-19 pandemin. Sjukhusen fick en hög 
andel Covid-patienter och det saknades plötsligt riktiga 
patientfall för den traditionella ”mästare-lärling” metoden 
för utbildning i radiologi. Hur kan man implementera en 
ny läroplan utan patientfall? Vi diskuterade potentiella 
lösningar med Renan Cancissu på Mentice (LATAM 
Business Manager), vilket resulterade i att vi skapade av 
en distanskurs för olika centra som övervakades online.

Kliniska utmaningar - Intervju med SBNR

Brazilian Society of Neuroradiology (SBNR) är det första läkarsällskapet i världen som bygger en nationell 
läroplan där de implementerar interventionell simulering. Vi fick möjligheten att diskutera motivet bakom 
skapandet av läroplanen med samfundets ledning och grundarna av detta initiativ: 

• Prof. Dr. Carlos Clayton Macedo 
de Freitas, interventionell neurora-
diolog på Hospital das Clínicas, São 
Paulo State University i Brasilien, 
och vice ordförande för SBNR. 

• Prof. Dr. Michel Frudit, 
interventionell neuroradiolog på 
Hospital São Paulo, São Paulos 
federala universitet i Brasilien, och 
tidigare ordförande för SBNR. 

• Prof. Dr. Francisco Mont’Alverne, 
interventionell neuroradiolog på 
General Hospital i Fortaleza i Brasilien, 
och tidigare ordförande för SBNR.
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Hur såg lärmiljön ut för ST-läkare i Brasilien 
innan man implementerade simulering? 

F: Då var det omkring sexton utbildningscenter (univer-
sitetssjukhus) i Brasilien som hade tillsyn av utbild-
ningen av interventionella neuroradiologer. Vi fann att 
träningsvolymen av procedurer skilde sig åt mellan alla 
utbildningscentra och att träningen hade en mycket 
heterogen struktur. Inte bara ur en pedagogisk synvinkel. 
Det fanns inget homogent teoretiskt program. Dessutom 
fann vi att strukturen för interventionell neuroradiologisk 
träning var en global utmaning. Vi började fråga oss själva: 
Hur kan vi implementera homogen träning i Brasilien? 
Hur kan vi säkerställa att ST-läkare utexamineras med en 
hög kompetensnivå inom de mest essentiella områdena av 
sin interventionella specialitet? För att lösa dessa utbild-
ningsmässiga utmaningar skapade vi en ny läroplan med 
stort fokus på praktiska färdigheter inom varje enskild 
kompetens. När vi bestämde oss för att ta fram en struktur 
för den praktiska delen av utbildningsprogrammet valde vi 
att använda oss av virtuell patientsimulering. Den gamla 
träningsmetoden (fortfarande en standardiserad global 
praxis) var “se en, gör en, lär ut en”. Vi ville utveckla en 
ny modell och tog fram “observera en, träna på simu-
latorn, behandla sedan en patient”, med det slutliga 
målet att förvandla träningsmodellen till ”behandla 
aldrig en patient utan att ha tränat på simulatorn”. 
Vårt fokus ligger specifikt på virtuell simulering eftersom 
det kan ge oss mer exakta mätvärden. Simuleringen kan 
användas för att bedöma färdigheterna hos en ST-läkare 
och tillhandahålla värdefull information om när denne är 
redo att utföra en procedur på en riktig patient, utvärderad 
i enlighet med Entrustable Professional Activities (EPA).

Det är svårt att avgöra när en ST-läkare är redo att 
behandla en patient, särskilt eftersom vårt omdöme 
av naturen är baserat på vår yrkeserfarenhet och våra 
känslor. Det är viktigt att ST-läkaren bedöms rationellt 
och rättvist baserat på vetenskapliga bevis. Nyckeln 
är att formulera och validera en lägstanivå-tröskel 
för att utvärdera ST-läkaren och för att säkerställa 
hög kvalitet och färdighet i interventionsförfarandet. 
Simulering hjälper oss att lösa de utbildningsmässiga 
utmaningarna vad gäller träning för ST-läkare och 
ger oss exakta mätvärden för deras utveckling. 

C: Vi måste kunna mäta ST-läkares skicklighet och kunskap 
för att veta när han eller hon är redo att utföra ett riktigt 
ingrepp. Utifrån min erfarenhet behöver vissa ST-läkare mer 
tid än andra för att utveckla sina färdigheter. En sådan situ-
ation skapar en onödig börda för ST-läkaren, överläkarna, 
teamet och alla som är inblandade i ST-läkarutbildningen. 
Under utvecklandet av läroplanen var bedömning av 
skicklighet ett av våra främsta fokus. I den patientfria 
och säkra inlärningsmiljö som simulering erbjuder är det 
möjligt att snabbt identifiera, förbättra eller till och med 
korrigera potentiella tekniska begränsningar hos ST-läkare.

Hur säkerställer man att alla läkare har en stort tillgång till 
patienter som bidrar till en naturlig ökning av erfarenhet, 
vilket i sin tur säkerställer optimala patientresultat? 

C: Det är en utmaning eftersom detta är en aktiv del av 
vår funktion som samfund. Vi måste göra en analys av 
alla center för att se hur många fall varje ST-läkare har 
utfört per år. ST-läkarnas träningsvolym måste öka då 
det är omöjligt att på ett kompetent sätt behandla t.ex. 
en aneurysm i hjärnan om man bara får behandla ett fall 
per år. Om vi förser varje center med en simulator kan 
vi öka träningsvolymen med hjälp av virtuella patienter 
och därmed öka färdighetsnivån hos ST-läkare.

M: Flera center saknar ett ordentligt utbildningspro-
gram för sina ST-läkare och SBNR kan inte certifiera 
ett center utan en sådan struktur. Vi försöker skapa 
kopplingar mellan center och om möjligt flytta ST-läkare 
mellan dessa center för att ge dem en chans att träna 
på variationer av ingrepp. Med simulering kan vi lära 
ST-läkarna alla steg i en intervention, vilken utrustning 
och vilka instrument som behövs, samt allt som är 
viktigt att veta innan du utför en riktig procedur.

Detta är ett mycket imponerande åtagande av SBNR 
för det kliniska samfundet i Brasilien. Vilket var det 
avgörande ögonblicket som fick er att vidta åtgärder för 
en förändring i det nationella utbildningssystemet?

C: Det hela började 2019 när vi analyserade data vi fått 
från landets 16 träningscenter (idag finns det 22 center). 
Det var då vi upptäckte den pedagogiska heterogenitet 
som fanns i alla dessa center. Varje center hade ett eget 
sätt att utbilda sina ST-läkare vilket innebar att det fanns 
16 olika undervisningssätt. Som SBNR är vi ansvariga 
för att certifiera nya interventionella neuroradiologer i 
Brasilien och certifikatet är undertecknat av regeringens 
utbildningsminister. Föreställ dig situationen när 16 
center, var och en med sin egen utbildningsstrategi, 
skickade sina ST-läkare till oss för certifiering i slutet av 
utbildningsprogrammet. Utvärderingen skedde genom 
ett test i tre steg. Provresultaten och kompetensnivåerna 
visade stor variation på grund av att de hade fått olika 
typer av träning, men ST-läkarna är inte att klandra här. 

2019 påbörjade vi insamlandet av data och mer än 30 
experter inom utbildning och interventionell neuroradi-
ologi träffades i Sao Paulo för diskussioner. 2020 blev vi 
klara med läroplanen och 2021 började plattformen att 
implementeras. Idag har vi en helt annan nivå på träningen 
av ST-läkare i Brasilien. Nu har vi 22 center som samar-
betar, och det hålls månadsmöten för alla ST-läkare där vi 
diskuterar ett utvalt ämne. Vi arbetar som en grupp nu, 
vilket är mer rättvist för ST-läkarna. Plattformen gör det 
möjligt för oss att effektivt dela kunskap och ny information 
samt att höja färdighetsnivån hos alla center. Som ett 
team kan vi nu erbjuda en högre behandlingskvalitet och 
i slutändan förbättra patientens upplevelse och resultat.
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Vad är den viktigaste effekten av den imple-
menterade simuleringsträningen?

M: Folk har börjat inse vikten av simul-
ering som ett pedagogiskt verktyg.

F: Vi kan dela in effekterna av utbildningsförändringarna 
i tre delar. För det första har vi den kulturella aspekten. 
Vi är alla en del av ett och samma team nu och arbetar 
mot samma mål. Vi har insett att vi står inför samma 
utmaningar, vilket är essentiellt för ett fungerande säll-
skap. Den andra aspekten är att vi som samfund kan främja 
mer likvärdig träning i Brasilien och heterogeniteten är nu 
lägre. Det är tydligt att vi arbetar mot samma mål och att 
vi nu kommunicerar på samma språk vad gäller träning. 

Den tredje aspekten är att vi nu kan säkerställa en mer 
rättvis utvärdering av ST-läkare och att de är på rätt 
färdighetsnivå för att bli certifierade. Genom att använda 
simulatorn och analysera vissa mätvärden kan vi nu se 
förbättringar bland våra ST-läkare. Det är också viktigt att 
nämna att inte alla träningsaspekter har förbättrats. Frågan 
är varför? Vi håller just nu på att testa några hypoteser. 
Vi måste ha ett program på plats för att säkerställa att 
simulatorn används på rätt sätt och att lärandemålen 
uppnås. Kurshandledaren är viktig i denna miljö.

Hur ser framtiden ut för simulering och interventioner? 

M: Jag tror att användningen av simulering kommer 
att öka mycket i framtiden, särskilt tillsammans med 
artificiell intelligens. Vi kommer att använda simulatorn 
för lärande, och när vi laddar upp ett fall i simulatorn 
kommer alla behandlingsmöjligheter att finnas där 
eftersom systemet kommer att ha listat ut det åt oss. 

C: Jag ser en fördel med att använda simulatorn för kontinu-
erligt kompetensbaserat lärande och införande av vaskulära 
robotar eftersom man ser att vissa centra i världen övergår 
till robotassisterade interventioner. Under det kommande 
året kommer fokus att ligga på att öka användningen av 
simuleringsträning för komplexa procedurer och komplika-
tioner, eftersom det är dessa situationer du lär dig mest av. 

F: I framtiden kan det vara en fördel att imple-
mentera simulering i den dagliga kliniska verk-
samheten för att stödja beslutsfattande, planering 
av patientfall och ”mission rehearsal” genom 
användningen av riktiga patientdata i avancerade 
mjukvaruapplikationer som Mentice simulering.
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Simuleringslösningar som stöder vårdpersonal och 
bästa praxis inom medicinteknikindustrin

Mentice hjälper vårdpersonal och medicinteknikindustrin att mötas i deras ambition att förbättra hälso- och 
sjukvården och patienternas resultat över hela världen.  Mentice simuleringsbaserade träning utförs i en 
strålningsfri miljö för att bemästra medicinsk utrustning och procedurer, samtidigt som träning på patienter 
kan reduceras. 

EN VETENSKAPLIGT BEVISAD UTBILDNINGSMETOD
Simulering tillhandahåller en interaktiv träningsmiljö där 
kvalificerad och/eller objektiv feedback ges i realtid. Denna 
typ av lärande har vetenskapligt bevisats vara effektivare 
än traditionella utbildningsalternativ. [1] I en studie som 
genomfördes år 2010 undersöktes nivån av färdigheter hos 
läkare i ett objektivt simuleringsbaserat system (virtuell 
verklighet), vilket visade att praktisk träningserfarenhet 
har en hög korrelation med förmågan att hantera den 
verkliga miljön när man behandlar patienter. [2]

Dessutom visade studien att simuleringsbaserad utbildning 
inte bara tjänar som ett verktyg att accelerera inlärning-
skurvan, utan att den även förbättrar färdigheterna på ett 
effektivt sätt. Detta ger läkarna möjlighet att upprätthålla 
sina kliniska färdigheter när de har nått toppen av inlärn-
ingskurvan. Dessutom ökar simuleringsbaserad träning 
procedurtillgängligheten, metoden är kostnadseffektiv, 
skalbar och repeterbar. Simulering gör det möjligt att 
upprätta en läroplan där de som lär sig kan få säker och 
praktisk erfarenhet i verkliga kliniska miljöer, med hjälp 
av reella kliniska instrument och övningar på verkliga fall 
och utmaningar. Denna typ av träning erbjuder obegrän-
sade simulerade patientvolymer och gör att autonoma 
tekniska färdigheter kan erhållas på ett säkert sätt genom 
upprepning. Ett läroplansbaserat simuleringsprogram kan 
förvandla den nödvändiga utbildningen till en effektiv 
och heltäckande struktur, vilket gör det möjligt att följa 
och utvärdera kompetensnivåer hos de som lär sig. De 

relaterade fördelarna med simulering förväntas medföra 
en minskad grad av kliniska fel, en optimerad inlärn-
ingsprocess och överlag en lägre utbildningskostnad. 

MENTICE LÖSNINGAR KAN ANVÄNDAS FÖR 
ATT FÖRVÄRVA, BEHÅLLA, PLANERA FÖR 
OCH FÖRBÄTTRA PROCEDURKUNSKAPER
Mentice erbjuder högteknologiska simuleringslösningar 
för den medicintekniska sektorn med fokus på den snabbt 
växande marknaden för bildstyrda interventionella 
procedurer. Mentice simulatorer används för utbildning, 
träning och för att säkerställa att nya instrument och 
procedurer används på ett säkert och kompetent sätt. I 
huvudsak erbjuder vi ”flygsimuleringar” för läkare och 
klinisk personal för att ge teamet så realistiska upplevelser 
som möjligt. Genom att utveckla och erbjuda innovativa 
och realistiska inlärnings- och kvalitetsförbättringsver-
ktyg, anser Mentice att företagets lösningar kan utnyttjas 
för att förbättra läkarnas procedurfärdigheter och för 
att ge stöd åt ökad kompetens inom procedurer och 
användning av medicintekniska instrument, och därmed 
bidra till bättre patientupplevelser och resultat. 

1] Dong Y, Suri HS, Cook DA, et al. Simulation-based objective 
assessment discerns clinical proficiency in central line placement: 
a construct validation. CHEST Journal, the Official Publication of the 
American College of Chest Physicians. 2010;137 (5):1050 – 1056. 

[2] Anthony G. Gallagher, Gerald C. O’Sullivan, Fundamentals of 
Surgical Simulation: Principles and Practice
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Kliniska utmaningar-Intervju 
med jens flensted lassen 

P
rof. Dr. Jens Flensted Lassen, interventionell kardiolog, klinisk 
chef för ischemiska hjärtsjukdomar, kardiologiska avdelningen 
Odense Universitetssjukhus, har de senaste tjugo åren varit 

teamledare för 75 % av Danmarks interventionslaboratorier 
och är en av grundarna av European Bifurcation Club (EBC).

Vem är professor Jens Flensted Lassen? 

J: Jag är en interventionell kardiolog och ordförande och 
professor i kardiologi vid Odense Universitetssjukhus 
i Danmark, och en av grundarna av European 
Bifurcation Club. Under de senaste tjugo åren har jag 
varit involverad i träning och utbildning av en stor 
del av Danmarks interventionella kardiologer med 
särskilt fokus på tekniska färdigheter. Jag har varit en 
del av utvecklingen av interventionell kardiologi de 
senaste 30 åren både i Danmark och internationellt.

Vad är interventionell kardiologi? Varför är 
det optimala sättet att behandla patienter 
med hjärt- och kärlsjukdomar? 

J: Interventionell kardiologi har en mycket viktig inverkan 
på hälsan hos patienter med kranskärlssjukdomar och på 
akuten räddar vi ständigt  livet på många patienter. Detta 
är ett utav områdena där vi har sett störst förbättring under 
de senaste 20 åren. Dödligheten som en konsekvens av 
ST-elevation myocardial infarction (hjärtinfarkt) per år, har 
sjunkit från 30 % till 2-4 % i regioner där det sista steget 
typiskt är en akut stentbehandling av kranskärlet vilket 
utförs i ett interventionslaboratorie. Tidigare genomgick 
patienter med kranskärlssjukdomar en öppen kirurgisk 
operation s.k by-pass operation, vilket är en omfattande 
operation som involverar en hjärt- och lungmaskin. Det 
är en operation som kräver lång tid för återhämtning. För 
de flesta patienter kan detta ingrepp i dagsläget ersättas 
med ballongutvidgning  och stentning. Denna typ av 
intervention tar maximalt en till en och en halv timme 
och patienten kan i de flesta fall lämna sjukhuset direkt 
efter ingreppet. En signifikant förbättring har skett i 
behandlingen av dessa ischemiska hjärtsjukdomar. Det 
är en tekniskt komplex behandling som kräver högut-
bildad personal och operatörer. En viktig fråga att ställa 
oss är: Hur ser vi till att denna teknik används på rätt 
sätt för att säkerställa ett optimalt patientresultat?

Vilka symtom skulle en patient ha för att bli 
remitterad till en konsulterande kardiolog?

J: Det beror på vilken typ av kardiolog det handlar 
om. Mestadels är det bröstsmärtor, kärlkramp typisk i 
samband med  ansträngning såsom andfåddhet under 
träning. Dessa symtom är väldigt generella men är 
det man typiskt upplever inför en förträngning i ett 
kranskärl. Vid en förträngning av en artär får du inte 

i dig den mängd syre och näring du behöver under 
ansträngning. Människokroppen kan höja sin puls 
under träning, och pulsen är en muskelsammandrag-
ning av hjärtat som kräver extra syre och energi.

Vilken livsstil kan man förvänta sig 
efter en lyckad intervention? 

J: Om patienten anländer till sjukhuset i tid och i ett 
stabilt tillstånd, ser prognosen för livet efter interven-
tionen positiv ut och dessa patienter kan i de flesta fall 
leva ett helt normalt liv. Då det inte bara är ingreppet 
som måste beaktas här kommer det inte att minska 
din förväntade livslängd. Förebyggande aktiviteter 
är också mycket viktiga för att undvika infarkt såsom 
sänkning av kolesterolvärden, regelbunden motion, 
ingen rökning, samt en hälsosam kost och livsstil m.m.

Finns det några utmaningar när det gäller till-
gång till interventionell kardiologi? 

J: Det finns idag generellt god tillgång till den här typen av 
vård. Dock finns det fortfarande geografiska skillnader och 
ojämlikheter. Själva ingreppet är inte speciellt kostsamt 
utan det är operationsrum med utrustning som är extremt 
kostsam. Från ett globalt perspektiv är tillgången till 
denna typ av vård mer  begränsad. Dessutom är det viktigt 
att framhäva de begränsade möjligheterna som finns 
för att utbilda operatörer i många delar av världen.

Finns det några könsskillnader bland patienter 
inom interventionell kardiologi? 

J: Om man studerar epidemiologin så förefaller det vara 
färre kvinnor än män som får interventionell vård av denna 
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typ. I alla delar av världen är kvinnor kortare än män och 
vad som är fascinerande är att deras hjärtan är mindre. 
Diametern hos artärer i kranskärlen är mindre för kvinnor 
än för män. Om man ser till matematiken bakom flödespro-
filer i rör är detta anmärkningsvärt. I ett mindre kärl behövs 
mycket mindre åderförkalkning för att försämra flödet. 

Det finns också tekniska skillnader mellan könen. Eftersom 
kvinnors kranskärl är mindre kräver det mer tekniska 
ansträngningar för att göra ett korrekt stentresultat. I de 
nordiska länderna har omfattande studier gjorts kring 
detta, alla initierade av European Society of Cardiology 
(ESC). ESC har underkommittéer och grupper som arbetar 
specifikt med könsskillnader när det gäller tillgång 
till hälso- och sjukvårdstjänster inom kardiologi.

Jag har arbetat mycket med hjärtstopp som sker utanför 
sjukhusmiljön och hur man kan öka chansen för överlevnad 
för de som råkar ut för detta. En intressant aspekt är att 
fler män än kvinnor överlever ett hjärtstillestånd utanför 
sjukhus, förutsatt att stoppet sker hemma och att de bor 
tillsammans med en partner. Om hjärtstoppet sker utanför 
hemmiljön t.ex. i samhället, vid en järnvägsstation, på 
en stormarknad etc., finns det ingen könsskillnad alls. 
Kvinnor lever längre än män och överlever ofta sina 
partners. En äldre kvinna är därför mer benägen att leva 
ensam och får hon då en hjärtattack hemma är det inte 
troligt att hon överlever. Män tenderar att genomgå fler 
diagnostik undersökningar än kvinnor vilket också 
ökar möjligheten hos män till preventiva åtgärder. 

Hur ser du på framtiden för interventionella kardiologiska 
behandlingar när det kommer till att säkerställa att så 
många som möjligt ska erbjudas högkvalitativ vård?

J: Detta är en intressant fråga i samband med könsmässiga 
och geografiska skillnader. När man under en interven-
tion sätter in en stent i en patient finns det en risk för en 
biologisk reaktion: Hur kommer människokroppen att 
acceptera och reagera på stenten som är ett främmande 
föremål? För närvarande är vi nöjda så länge ingreppet 
är framgångsrikt och det är detta vi mäter i alla våra 
vårdkvalitetsundersökningar. Dock finns det ingen 

utvärdering av den slutliga och långsiktiga effekten av 
ingreppet, bara att placeringen av stenten var lyckat. 
Varför är detta intressant? En dålig teknisk implemen-
tering kan starkt korrelera med problem som uppstår i 
det långa loppet. Komplikationer som uppstår en längre 
tid efter interventionen är en viktig fråga att arbeta med. 
Vi måste fråga oss själva: Är vi tillräckligt tränade och 
förberedda för varje situation? Gör vi allt på ett korrekt 
sätt? Har vi relevanta system för att utvärdera kompe-
tens? Hur utbildar vi nya interventionella kardiologer?

Hur ser interventionella kardiologers utbildning ut? 

J: Stentning kräver ett “tredimensionellt tankesätt” 
för orientering, bra geometrisk uppfattning, god 
öga-hand-koordination samt multitasking-färdigheter. 
Det är en mycket komplex uppgift. Förr i tiden använde vi 
silikonrör när vi skulle träna i en inför arbete på patienter. 
I silikonrören gick det att se vad man gjorde med stenten, 
men man missade träningen av allt som pågår runt själva 
stentningen samt de mentala aspekterna som också måste 
beaktas. Konceptet med teamträning i den här miljön är 
fantastiskt, och jag gillar särskilt tanken på att utveckla 
en träningsmiljö som är så nära den verkliga upplevelsen 
som möjligt. Traditionellt har interventionella kardiol-
oger utbildats genom träningsprogram där man följer en 
mentor, utbildas och blir handledd, utsättas för riktiga 
patientfall, utvärderas etc. Längre fram i utbildningen 
blir endast några av dessa elever tillräckligt skickliga för 
att förtjäna en slutlig plats i teamet. Här tar utbildningen 
slut. Det finns inte någon omcertifiering eller fortbildning, 
så när stipendiaten väl har kvalificerat sig för teamet 
finns det ingen ytterligare diskussion kring utbildning 
eller färdighet. Detsamma gäller införandet av en ny 
teknik. Där finns ingen riktig träning, men borde finnas. 
Det är bara att lära genom att göra och upp till var och 
en att bedöma om man är redo för en uppgift. Jag anser 
att det finns utrymme för mycket förbättringar här.

Hur ser du på European Bifurcation Clubs aktiv-
iteter och intresset för simuleringsträning? 

J: Bifurkationsstentning är en procedur med hög risk. Ett 
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av syftena med EBC är att utbilda och träna läkare i det 
korrekta sättet att stenta inom bifurkation. Bifurkationer är 
det mest utmanande området inom kranskärlsprocedurer 
med det högsta behovet av träning. Simuleringsträning 
kopplat till mentorskap och läkare under utbildning 
har oftast varit med hjälp av silikonrör i en statiskt och 
förenklad träningsmiljö. Aldrig tidigare i en total och 
realistisk miljö (som de lösningar som Mentice erbjuder) 
som simulerar den verkliga situationen i ett intervention-
slaboratorie, med förmågan att samtidigt virtuellt simulera 
en bifurkations-stenting. Att dessa simuleringslösningar nu 
finns tillgängliga är fantastiskt. Ur mitt perspektiv och min 
roll inom EBC är detta ett stort steg framåt för att främja den 
viktigaste träningsplattformen inom bifurkationsstenting.

Hur beslutade European Bifurcation Club att rekom-
mendera Mentice simulering för bifurkationsstenting? 

J: Det finns olika metoder för att behandla en bifur-
kationsskada, alla med för- och nackdelar. I början av 
en procedur är det svårt att förutsäga vilket resultat 
det kommer att bli. Vi har genomfört flera kliniska 
prövningar för att ta reda på vilken metod som är bäst 
i vilken situation. Kliniska prövningar har klargjort 
vad som fungerar och inte och vi har således fått insikt 
i vad vi ska rekommendera. Dessa rekommendationer 
publiceras i konsensusdokument. Dock finns det en 
stor klyfta mellan vad som är rekommenderat att göra 
och vad som är möjligt för operatören att göra under en 
procedur. Hur överför vi bäst teoretisk kunskap till riktiga 
procedurer? Det är här som träningen har en viktig roll. 

Under många år har EBC varit värd för livesessioner 
på konferenser och har ett årligt möte som ägnas åt 
att diskutera nya tekniker för komplikationshan-
tering med expertkollegor. Denna kunskap används 
sedan för att utveckla kliniska prövningar.

En bra miljö för att kunna träna hela det interventionella 
teamet är att använda en simulator där den taktila känslan 
är så nära den verkliga upplevelsen som möjligt, där 
träningen tar plats i ett interventionslaboratorie samt att 
man testar olika patientscenarier. Detta utgör en säker 
och patientfri lärmiljö där teamet kan träna upprepade 
gånger. Simuleringsträning möjliggör om-certifiering och 
tar läkare under utbildning till en högre kompetensnivå 

innan de tillåts börja behandla riktiga patienter. Den 
främsta anledningen till att EBC är så nöjda med Mentice 
simulatorer är att de möjliggör denna typ av fördjupad 
teamträning i ett interventionslaboratorie. Det var 
inte möjligt i den gamla skolan där man tränade med 
silikonrör. Mentice simulatorer är verklighetsnära och ger 
en praktisk upplevelse i den faktiska arbetsmiljön, med 
all utrustning, alla kliniska instrument och i samverkan 
med ditt team. Jag förväntar mig att teamträningen 
kommer att förbättras avsevärt i framtiden förläkare 
under träning, men också för alla övriga praktiserande 
läkare. Hög- och lågvolymsjukhus kommer att ha stor 
användning av simuleringsträning eftersom de kan öka 
sina patientvolymer virtuellt med hjälp av simulering.

Vad tror du behövs för att göra simuleringsträning mer 
standardiserad eller accepterad i det kliniska samhället? 

J: Vi måste dela med oss av informationen som vi har 
diskuterat i den här artikeln, med ägarna av simulatorer 
eller hälso- och sjukvårdsmyndigheterna. De kval-
itetssäkringssystem som finns i västerländska länder 
utvärderar inte resultatet av ingreppet och inte heller 
kostnaden för patienten. Jag tror att det finns behov av och 
en vilja till oerhörda förbättringar av kvalitetssäkringssys-
temen i framtiden. Ur en politisk synvinkel så kommer 
man inte att kunna se resultat förrän fem år senare om 
man lägger kraft på den här typen av förbättringar. Därför 
finns det ingen riktig drivkraft för dessa projekt och 
ingen anledning till att något ska förändras. Jag anser 
att vi har ett stort ansvar som yrkesverksamma inom 
det vårdsektorn att ta ledningen i denna diskussion.

Finns det något du vill tillägga? 

J: Jag tror att de flesta interventionella kardiologer vill 
träna men att de tidigare har saknat möjlighet att göra 
detta så nära inpå en procedur. Nu finns dessa träning-
smöjligheter tillgängliga. En av mina mentorer och en 
mycket nära vän till mig blev glad när han fick utföra en 
procedur på en Mentice-simulator i Bryssel i år (2022). 
Han blev väldigt förtjust och han tyckte att det var en 
fantastisk upplevelse att ha samma taktila känsla i sina 
händer och att se skärmen och ballongen reagera som de 
skulle när han blåste upp ballongen och placerade stentet.
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Behandlingsområden och fördelar med ”bildstyrd intervention”  

Mentice specialiserar sig på replikering av bildstyrd intervention , en allt vanligare metod som kan användas i 
stället för traditionell öppen kirurgi vid behandling av hjärt- och kärlsjukdomar och andra vanliga sjukdomar 
som är kopplade till hjärt- och kärlsystemet. 

MINIMALINVASIVA PROCEDURER MED BREDA BEHANDLINGSOMRÅDEN 

Sjukdomar som behandlas med bildstyrda interventionella 
procedurer innefattar hjärt- och kärlsjukdomar, neuro- 
och perifera vaskulära sjukdomar, cancer, stroke och 
diabetes. Dessa så kallade ”bildstyrd intervention” (även 
endovaskulära procedurer) utförs under live-röntgen 
(fluoroskopi) genom att använda kliniska instrument 
såsom katetrar, vajrar (s.k. ledare) och ballonger som 
exempelvis förs in via ljumsken eller handleden. Eftersom 
de medicintekniska instrumenten har försetts med 
unika markörer är de synliga på röntgenmonitorn, men 
organen och blodkärlen syns bara när ett kontrastmedel 
(en typ av färgämne) förs in genom katetern. Medicinska

instrument som är specifika för proceduren styrs genom 
blodkärlen med hjälp av katetern till det område som 
kräver behandling, t.ex. ett blockerat blodkärl. 

Ett omfattande urval olika diagnostiska ingrepp eller 
behandlingsmetoder kan genom denna teknik utföras 
direkt i den berörda delen av kroppen, utan behov av 
större kirurgiska ingrepp. Efter en minimalinvasiv 
procedur kan patienterna ofta skrivas ut samma dag, där 
motsvarande öppenkirurgiskt ingrepp kan innebära flera 
veckor på sjukhus samt vanligtvis högre risk för komp-
likationer, högre kostnader samt tid för rehabilitering.

Och nyttan för patienten, läkaren och sjukhuset

 ∞ Ingen åldersgräns för patienten

 ∞ Inga snitt

 ∞ Kortare sjukhusvistelse

 ∞ Mindre smärta och bedövning/narkos

 ∞ Lägre risk för komplikationer

 ∞ Kortare återhämtningstid

En sammanfattning av de kliniska sjukdomar som ligger i fokus för Mentice uppdrag

 ∞ Tilltäppta kärl blockerade av plack

 ∞ Vidgat blodkärl, Aneurysm, risk för bristning

 ∞ Embolisering – Strypning av blodtillförseln till tumörer och inre blödningar

 ∞ Hjärtrytm för att kontrollera hjärtats kontraktion

 ∞ Strukturellt hjärta för att rätta till brister i hjärtrum och klaffar och säkerställa korrekt funktion

HUR MENTICE LÖSNINGAR FUNGERAR FÖR 
ATT STÖDJA SÄKER PROCEDURINLÄRNING
Bildstyrd intervention utövas idealiskt i en virtuell 
simulator med hög kvalitet eller en fysisk flödesmodell 
som realistiskt återspeglar den verkliga kliniska 
miljön. Faktiska kliniska instrument introduceras i 
en haptisk simuleringshårdvara eller fysisk flödes-
modell för en simulering som ger direkt återkoppling 
till operatören samtidigt som en fullt realistisk 
visualisering av proceduren presenteras i realtid.
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Affärssegment

M
entices affärsmodell är att utveckla och sälja lösningar, bestående av både mjukvara och hårdvara, 
som erbjuder funktionalitet för utbildning och kompetensförsörjning som hjälper läkare att förbättra 
sina tekniska färdigheter samt förmåga att samverka i team. Tidigare var det en förutsättning 

att varje försäljning innefattade ett simuleringssystem, men även om systemförsäljning fortsatt är en 
viktig del av Mentices affärsmodell, kan vi nu också erbjuda lösningar med enbart mjukvara. Mentice 
erbjudande idag är därför en kombination av dessa bägge alternativ som ger Mentice nya möjligheter 
att fortsätta sin tillväxt. När ett system levererats till en ny kund, övergår vårt arbete till att hantera och 
utveckla kundrelationen. Starka kundrelationer och god kunskap om kundernas behov är en förutsättning 
för att vi ska kunna skapa merförsäljning av fler system, tilläggsprodukter och servicetjänster. 

FÖRSÄLJNING AV SIMULERINGSSYSTEM 
OCH PLATTFORMAR
Typisk försäljning till Mentices kunder riktar sig 
till helt olika marknader men alltid med samma 
fokus på patienten: (i) medicinteknisk industri 
(MDI) samt (ii) hälsovårdssystem/sjukhus (HCS) 
och (iii) strategiska samarbetspartner (SA). 

- Försäljning till en kund inom vårt område för 
medicinteknisk industri inleds typiskt med att kunden 
ber Mentice att utveckla en skräddarsydd lösning som 
inkluderar kundens specifika produkt- och utbildningsmål, 
oftast i samband med planer för lansering av en ny produkt 
på marknaden. Tillgången av en sådan kundspecifik 
lösning för en tillverkare driver sedan försäljningen av 
Mentice system och mjukvara. Mentice 23 år långa erfar-
enhet av att bygga relationer och kontinuerligt leverera 
nya och innovativa lösningar skapar kontinuerligt behov 
för merförsäljning och expansionen inom vår kundbas. 

- Försäljning till hälsovårdssystem fokuserar i allmänhet 
på lösningar för kunskapsförsörjning avseende kliniska 
procedurer, medicintekniska produkter men även förbere-
delser inför planerade procedurer samt lösningar för 
teamutbildning. Vanligtvis är dessa lösningar generiska 
dvs inte unika för en specifik tillverkares produkter.  Dessa 
kunder investerar ofta efter hand i större antal simula-
torer och moduler, vilket också medför behov av både 

Jan–Dec 2020

45%

21%

34%

Systemförsäljning

Programvarulicenser

Support- & tjänstekontrakt

Nettoomsättning per produktgrupp 
TSEK

Jan–Dec 
2021

System 78,570

Mjukvara 39,756

Support & Service 66,738

Totalt 185,064

39%

23%

38%

Jan–Dec 2021
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Etablerade verksamheter på 
samtliga större marknader
Mentice har försäljning på tre geografiska 
marknader: EMEA (Europa, Mellanöstern och 
Afrika.), APAC (Asien och Stillahavsområdet) 
och Amerika (Nord-, Central- och Sydamerika).

installation och träningstjänster. Försäljningen av företa-
gets grundsystem, det vill säga själva simulatorenheten, 
utgör ca 40% av den totala omsättningen. Den resterande 
delen är försäljning av mjukvaror som träningsmoduler 
och övrig programvara, samt service och support.

- Försäljning till våra strategiska allianspartner är 
vanligtvis inriktad på lösningar för bilddiagnostik och 
deras kunders (hälsovårdssystemen/sjukhus) behov 
av utbildning och användning av dessa utrustning för 
bilddiagnostik. Vi ser detta som en väg för Mentice in 
i operationssalen och en möjlighet för oss att utveckla 
ytterligare lösningar för att understödja förbättrad 
effektivitet i den dagliga kliniska verksamheten. 
Detta affärsområde fokuserar också på lösningar för 
robotteknik, där vi tillhandahåller lösningar för robo-
tassisterad intervention i samband med forskning och 
utveckling, marknadsföring, försäljning, driftstjänster. 
Systemet minskar i slutändan behovet av träning på 
patienter genom att denna träning i stället genomförs 
med hjälp av Mentice’s virtuella och fysiska simuler-
ingslösningar i en säker miljö utan risk för patienter.

FÖRSÄLJNING AV MJUKVARA 
Mentice är huvudsakligen ett mjukvaru- och lösnings-
företag med cirka 85 % av sina ingenjörsresurser fokuse-
rade på mjukvaruutveckling. För närvarande genereras 
61 % av våra totala intäkter från mjukvara, uthyrning, 
tjänster och underhåll. Traditionellt har Mentice sålt 
sina mjukvarumoduler för träning som permanenta 
licenser till en kostnad på mellan 150 000-285 000 SEK 
per licens. Under 2019 inledde Mentice en migration 
från permanenta licenser till en prenumerations-
baserad modell innefattande en årlig avgiftsbaserad 
struktur i syfte att omvandla försäljningen till en 
struktur med årliga återkommande intäkter (ARR). 

SUPPORT- OCH TJÄNSTEKONTRAKT
Medan relationer med kunder initieras när grundsys-
temet säljs så fortsätter företaget utveckla sina  rela-
tioner under implementerings- och träningsprocessen 
vilket ingår i Mentice eftermarknadsservice. I samtliga 
nyförsäljningar ingår 12 månaders garanti kopplat 
till ett grundläggande service- och supportavtal. 
Kunderna uppmuntras att teckna ett löpande indiv-
iduellt service- och supportavtal på årsbasis som gör 
det möjligt att övervaka framsteg och säkerställa ett 
framgångsrikt utnyttjande av deras investering. Mentice 
erbjuder utvecklingstjänster för kundanpassningar för 
medicinteknik industrins lanseringar av nya produkter. 

EMEA

Americas

APAC

24%

22%

54%

Nettoomsättning per geografisk marknad 
TSEK

Jan–Dec 
2021

  EMEA 41,801

  APAC 50,560

  Americas 92,703

Totalt 185,064
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AMERICAS

R
egionerna i Nord- och Sydamerika står för cirka 50 % av Mentices 
totala nettoomsättning och orderingång, samt utgör också en 
viktig bas för affärerna med den globala medicintekniska industrin 

eftersom en stor del av dessa tillverkare är USA-baserade företag. Under 
2021 ökade vår orderingång jämfört med föregående år med 23% och 
nettoomsättningen ökade med 60 %. Som tidigare beskrivits påverkades 
vår övergripande verksamhet, och mer specifikt aktiviteter med våra 
USA-baserade hälsovårdssystem, av en miljö stor volym av uppskjutna 
planerade operationer, restriktioner för besökande, resebegränsningar och 
budgetbegränsningar under pandemin.

ÖVERSIKT AV VERKSAMHETSOMRÅDEN:

Medicinteknikindustrin

 ∞ Mentice lösningar har blivit en de-facto standard 
för den USA-baserade medicintekniska industrin 
med en särskilt stark position inom specifika 
behandlingsområden såsom hjärtklaffsoperationer, 
övriga hjärtingrepp och neurovaskulär intervention.

 ∞ De synergistiska effekterna mellan Mentices virtuella 
och fysiska simuleringslösningar har demonstrerats 
under 2021, där vi har upplevt en betydande tillväxt 
inom produktområdet Physical SIM (flödesmodeller). 
Företag som Stryker Neurovascular, Microvention, 
Balt och Medtronic har ökat sina investeringar 

i Mentices lösningar för fysiska och virtuella 
simulatorer och hjälpte till att femdubbla tillväxten 
av Vascular Simulations-produktportföljen.

 ∞ En viktig komponent i vårt stöd till kunder inom 
den medicintekniska industrin är de tjänster vi 
tillhandahåller för lagerhållning och logistik. 
Företag som Abbott, Stryker Neurovascular, Bard, 
Terumo och andra förlitar sig på Mentice för att hantera 
lagerhållning och logistik för sina simulatorer vilket 
skapat tillväxt för våra återkommande intäkter 2021.

 ∞ Vi upplever ökad konsolidering och ökad total 
försäljning bland våra största kunder som Abbott, 
Edwards Lifesciences, Stryker Neurovascular och 
Medtronic, och samtidigt ser vi en betydande tillväxt av 

Thanos Karras,  
General Manager Americas

Affärsregionerna AMERICAS/ EMEA/ APAC

Mentice införde en regional struktur under januari 2021 för att på så sätt ge en större grad av självstyre 
och förmåga att agera mer effektivt i varje region. Företaget upplever en allt starkare position inom 
medicinteknikindustrin, en tydlig migration mot specialistavdelningar hos våra sjukhuskunder, och en 
övergripande positiv utveckling av relationerna med våra strategiska samarbetspartners. Nedan följer 
översikten för respektive region:
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helt nya kunder och vi ser att våra simuleringslösningar 
kommer att erbjuda möjligheter till fortsatt tillväxt.

 ∞ Under 2021 förvärvade vi över 15 nya 
kunder i vår Amerikaregion enbart för 
affärsområdet medicinteknisk industri.

Strategiska samarbetspartners 

Mentice Americas utökade flera samarbeten 
med våra strategiska samarbetspartners under 
2021. Dessa kan sammanfattas i följande:

 ∞ Ett ökat intresse för de robotassisterade lösningarna 
för intervention där vårt partnerskap med Siemens 
Healthineers och Corindus Vascular Robotics har 
lett till att Mentice valts som prefererad leverantör 
av simuleringslösningar. Siemens Healthineers 
& Corindus North America använder nu Mentice-
plattformen för alla tillämpningsområden inklusive FoU, 
försäljning, marknadsföring och produktutbildning.

 ∞ Våra marknadsaktiviteter med både Philips 
Healthcare och Siemens Healthineers har fortsatt 
att utvecklas under året och Mentice är idag 
en viktig del av deras marknadsföringsstrategi 
där Mentice lösningar utnyttjas för försäljning, 
produktpositionering, produkt- och användarträning.

 ∞ Under året har vi också installerat vår teknik på 
viktiga referens- och utbildningsplatser för både 
Philips Healthcare och Siemens Healthineers. 
Exempel på detta är Houston Methodist, St Michaels 
Toronto (CA), Philips utbildningscenter i Cleveland 
och Siemens Healthineers Intra Cardiac Echo:s 
nationella referensinstallationer för utbildning.

Hälsovårdssystem

Trots att pandemin fortsatt, vilket resulterade i radikalt 
färre utförda planerade procedurer, omfördelning av 
investeringsmedel och budgetrestriktioner, har vi 
fortsatt att utveckla ett stort antal möjligheter under 
2021. Höjdpunkter relaterade till hälsovårdssystem:

 ∞ Vi noterar att 9 av de 10 bästa sjukhusen i USA är 
kunder för Mentices simuleringslösningar. (Bästa 
sjukhus definierade av Newsweek https://www.
newsweek.com/best-hospitals-2021/united-states)

 ∞ Ett flerårigt avtal tecknades med Brigham & Women’s 
Hospital och Department of Interventional Radiology, 
för att hjälpa till att fortbilda läkare och övrig personal 
i procedurer med lägre volym och där möjligheterna 
till träning därför är färre (lågvolymsinterventioner).

 ∞ Jefferson University Hospitals implementerade 
Mentice-teknik för att ge läkare och medarbetare 
tillgång till träning för lågvolymsinterventioner.

 ∞ Johns Hopkins implementerade ett läroplansbaserat 
program för nya läkare som fas 1 av en strategi i 
flera faser som avser att introducera simulering 
i den dagliga kliniska verksamheten.

 ∞ Houston Methodist undertecknade ett 
flerårigt avtal för där de kommer att agera som 
en referensinstallation inom kardiovaskulär 
intervention. De kommer även att samverka med 
Mentice innovation av nya simuleringslösningar 
och arbeta med projekt kring hur simulering kan 
introduceras i den dagliga kliniska verksamheten.

 ∞ St Michael’s Hospital, Toronto och Dr. Vitor Mendes 
Pereira undertecknade ett samarbetsavtal för att främja 
användningen av simulering vid neurointerventioner 
och med avsikt att validera de positiva effekterna 
som patientspecifik simulering möjliggör.

 ∞ Införande av simulering hos SBNR där Mentice 
etablerat ett samarbetsavtal med Brazilian Society 
of Neuroradiology (SBNR), där SBNR implementerar 
Mentice-simulering för specialistutbildning.

 ∞ Inrättande av en neurointerventionell rådgivande 
vetenskaplig kommitté. Medlemmarna är världskända 
experter inom området neurointerventioner, 
inklusive Dr. Vitor Pereira, Dr. Adam Arthur, 
Dr. David Fiorella och Dr. Mayank Goyal.
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Affärsregion: APAC

A
PAC-regionerna står för cirka 25 % av Mentices totala 
nettoomsättning (27,3 %) samt orderingång (25 %). För 2021 
ökade vår orderingång jämfört med föregående år med 

13,4% medan nettoomsättningen ökade med 35,5% jämfört med 
föregående år. Som beskrivits för vår övergripande verksamhet, 
påverkades sjukhusverksamheter av en miljö med en stor 
volym av uppskjutna planerade operationer, restriktioner för 
besökande, resebegränsningar och budgetbegränsningar under 
pandemin. På grund av pandemin har vi i allmänhet inte kunnat 
resa inom regionen, men i de länder där vi har en direkt närvaro 
(Kina, Japan och Indien) kan vi se en tydlig och positiv utveckling 
för sjukhussegmentet och våra strategiska samarbetspartner.

MEDICINTEKNIKINDUSTRIN
 ∞ I Kina gläds vi åt en fortsatt expansion och nya kunder 

med exempel som Beijing WeMed (Robotassisterad 
intervention), Shanghai Heartcare och Shanghai New 
Medical som exempel på kunder som använder våra 
livscykellösningar för det medicintekniska området.

 ∞ Boston Scientific Japan (BSJ) använder Mentice-
plattformen för att utbilda sjuksköterskor och 
medicintekniker för att förbättra förståelsen för vad 
som händer i operationsrummen under proceduren 
och förståelse för det arbete som läkarna genomför. 
Genom att använda våra lösningar kan sjuksköterskor 

och tekniker lära sig detaljer om en procedur samt 
erhålla en bättre förståelse för läkarens perspektiv, 
samtidigt som de är mer förberedda för varje steg 
i proceduren och dess potentiella utmaningar.

 ∞ Kanazawa Medical Center (KMC) genomför med stöd 
av Abbott KMC, ”Open Hospital Event” varje år, där 
allmänheten kan besöka sjukhuset och prata med 
läkare och personal. Erfarna läkare delar med sig av 
sin kunskap till patienter och deras familjer kring de 
tekniker de använder för hjärtintervention . Dessa 
patienter och deras familjer får lära sig hur dessa 
sjukdomar behandlas och hur deras liv kunde räddas 
tack vare dessa nya innovativa behandlingsmetoder.

Pontus Appelqvist,  
General Manager APAC
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 ∞ Mentice har tillsammans med Medtronic Japan 
varit involverade i ett universitetssjukhusprojekt 
för att rekrytera nya läkare till den neurokirurgiska 
avdelningen. Med hjälp av Mentice simulatorer 
demonstrerade Medtronic flertal patientfall vid 
dessa rekryteringsevenemang med syfte att öka 
intresset och engagemanget för neurokirurgi.

STRATEGISKA SAMARBETSPARTNERS
 ∞ Den 27 december 2021 tillkännagav Siemens 

Healthineers i Kina att de inkluderar Mentice VIST® 
Virtual Patient-simulatorn vid försäljningen av samtliga 
Corindus CorPath GRX Robotic PCI-system (CorPath GRX) 
i Kina under ett inledningsvis treårigt avtal. Detta följdes 
av en första formell inköpsorder i mars 2022 gällande 
10 system avsedda för de Corindus-installationer 
som är planerade för 2022 och början av 2023.

 ∞ WeMed Robotics China, en ny robotleverantör 
på i Kina, förvärvade Mentice VIST®-lösningar 
för FoU- och marknadsföringsändamål.

 ∞ Boston Scientific Japans utbildningscenter i Tokyo 
har investerat i Mentice-Philips-länken till deras 
interna interventionssal för att förse sina kunder 
med ett än mer interaktivt och realistiskt lärande.

HÄLSOVÅRDSSYSTEMEN
Despite the continuation of the pandemic resulting in 
radically reduced amount elective procedures, deallocation 

of investment funds, and budgetary restrictions, we have 
continued to develop a large number of opportunities 
during 2021. Highlights related to healthcare systems:

 ∞ Mentice sålde sitt första Physical SIM PRO-paket i Kina, 
ett system för att understödja denna kunds arbete 
med FoU och prototyper, ett arbete som i slutändan 
syftar till att förbättra situationen för patienter.

 ∞ Mentice erhöll sin första stora order i Indien, denna 
från Tamil Nadu Medical Center (TNMC). Detta avtal 
innefattade ett flerårigt åtagande och lösningar för 
utbildning relaterad till flertalet interventionella 
tekniker. Vidare fick Mentice sin första order från Apollo 
Hospital-gruppen, en väletablerad privatsjukhusgrupp 
som är känd för sin vård i världsklass känd för att 
leverera vård på och över världsledande nivåer till 
kostnader som är betydligt lägre än övriga världen.

 ∞ Mentice erhöll 14 nya sjukhusklienter i 
regionen fördelade mellan Kina, Hongkong, 
Japan, Indien och Sydkorea.

Förutom partnerskapet med Siemens Healthineers i Kina, 
är Mentice även en officiell medlem i Chinese Medical 
Education Federation samt China Stroke Association och 
ser fram emot att utveckla gemensamma utbildning-
saktiviteter för att stödja förbättrat lärande fokuserat 
på landsbygden, för att på så sätt minska bättre fördela 
den större volymen högriskprocedurer från de stora 
universitetssjukhusen till mindre regionala sjukhus. 
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Affärsregion: EMEA

E
MEA-regionen står för cirka 25 % av Mentices totala 
nettoomsättning (22,6%) samt orderingång (25%). För 
2021 ökade vår orderingång jämfört med föregående år 

med 25,6% medan nettoomsättningen låg på samma nivå 
som föregående år. Som beskrivits för vår övergripande 
verksamhet, påverkades av en miljö med stor volym uppskjutna 
planerade operationer, restriktioner för besökande, 
resebegränsningar och budgetbegränsningar under pandemin

MEDICINTEKNIKINDUSTRIN
 ∞ Medicinteknikindustrins uppgång under 

kvartal 3–4 resulterade i merförsäljning och 
ökad efterfrågan där regionen presterade 
på och över nivåerna före pandemin.

 ∞ Detta genererade åtta nya kunder som tidigare 
använt konkurrerande simulatorlösningar 
inom området för medicinteknik i EMEA.

 ∞ Vi har sett en större expansion inom Abbott Vascular 
som har lett till ökat antal Mentice system, då 
de expanderar till nya geograf iska områden och 
investerar i nya lösningar och projekt för att stödja 
ökade marknadsföringsaktiviteter i regionen.

 ∞ Ökad efterfrågan i EMEA för onlineträning där vi 
kan erbjuda användare en molnbaserad miljö, där 
f lera läkare kan interagera virtuellt på distans med 

en simuleringssession och trots det få en realistisk 
upplevelse som tidigare bara var möjlig i direkt 
anslutning till ett träningstillfälle på en simulator.

 ∞ Mentice är den ledande leverantören i EMEA för 
medicinteknikmarknaden, med en bred kundbas 
över olika tekniker inom bildstyrd intervention.

 ∞ En allmänt ökad efterfrågan på våra interventionella 
ultraljudslösningar som stödjer både 
hjärtklaf fsintervention, övriga ingrepp i hjärtat 
samt elektrofysiologiska och hjärtrytmslösningar.

Kjell Asserlind, 
General Manager EMEA
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STRATEGISKA SAMARBETSPARTNERS 
 ∞ Fortsatta integrationsaktiviteter med Siemens 

Healthineers och Philips Healthcare. Ett närmare 
samarbete med Corindus Vascular Robotics i deras 
ambition att utveckla den europeiska marknaden för 
interventionsrobotsystemet Corindus Corpath™GRX.

 ∞ Den första försäljningen där Corindus inkluderar 
en Mentice VIST®-simulator i kombination 
med ett CorPath GRX Robotic PCI-system.

 ∞ Den interventionella neuroradiologiavdelningen vid 
Hospital Recht den Isar (TUM) utökar användningen av 
Mentices produkter när de introducerar Corindus CorPath 
GRX-roboten tillsammans med Mentice SIM Agility.

 ∞ Philips användande av våra lösningar utökades till 
att också inkludera produktlinjen Physical SIM för att 
understödja realistiska tester under fluoroskopi.

 ∞ Det norska strokeprojektet i samarbete med Laerdal 
AS och norska hälsodepartementet där Mentice och 
Laerdals lösningar används för att implementera ett 
rikstäckande program för effektiv strokebehandling. 
Ett ökat fokus på teknisk kompetens och arbetsflöde 
för att säkerställa att patienter även i geografiskt 
utmanade områden och glesbygd får säker vård 
med denna viktiga och livräddande behandling.

HÄLSOVÅRDSSYSTEM
 ∞ ICENI Center Colchester UK, där Mentice vann 

en anbudsprocess omfattande den första 
brittiska installationen för vår premium-
lösning: VIST® G7+ och VIST® LAB.

 ∞ Ny order där Mentice vann anbud i Rumänien 
tillsammans med vår lokala distributör 
UMF Simulation Center Iasi.

 ∞ Investeringar hos lokala återförsäljare 
i Frankrike resulterade omedelbart i en 
större order från Foch Hospital i Paris.

 ∞ Mentice deltog i German Stroke School Vol 3, i 
samarbete med NeuroRAD och tyska sällskapet för 
neuroradiologi (DGNR) – i ett arbete för att förbättra 
struktur för kontinuerligt lärande. ( https://www.
dgnr.org/de-DE/307/german-stroke-school-2021)

 ∞ Det tyska läkarförbundet för interventionell 
radiologi, DeGIR implementerade läroplansbaserade 
simuleringskurser för utbildning inom interventionell 
radiologi med hjälp av Mentice lösningar. Detta 
fokus säkerställer att alla kursdeltagarna i Tyskland 
har möjlighet att utbilda sig med hjälp av Mentice 
lösningar i en säker miljö (https://www.degir.de/
de-DE/8972/virtuelle-degir-simulator-kurse/)
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Lösningar för daglig klinisk användning
ATT OMVANDLA  MENTICE FRÅN ETT SIMULERINGSFÖRETAG TILL EN 
LEVERANTÖR AV KLINISKA PRESTANDALÖSNINGAR

S
edan företaget grundandes har Mentice främjat innovation i framkant inom medicinsk simulering. 
Från att först ha varit en generell leverantör av medicinsk simulering, vidare till specialisering och 
specifik fokus på simuleringslösningar för utbildning inom bildstyrd intervention, har Mentice 

under de senaste åren inriktat sig mot den dagliga verksamheten på specialistavdelningar. Företagets 
målsättning med denna tredje fas är att erbjuda avancerade lösningar för beslutsstöd till läkare baserat 
på lösningar för patient specifik planering som är relevanta före, under och efter en klinisk procedur.

MENTICE GÅR I SPETSEN FÖR NÄSTA 
GENERATION AV MEDICINSK SIMULERING 
OCH BESLUTSTÖDSLÖSNINGAR
Företagets målsättning för denna fas är att kunna erbjuda 
en unik form av beslutsstöd för vårdpersonal, genom nya 
verktyg som ytterligare expanderar vårt befintliga erbju-
dande, såsom preoperativ planering och förberedelse i en 
realistisk simulering av en specifik patients anatomi.

Därmed förflyttas Mentice från att vara ett simulerings- 
och utbildningsorienterat företag till ett företag som kan 
erbjuda ett komplett utbud av lösningar för att förbättra 
prestanda och resultat inom bildstyrd intervention. Vi 
tror att detta kommer att revolutionera sättet på vilket 
vårdpersonal lär sig, utför och optimerar sitt arbete i 

den kliniska miljön, och att utbildning och planering i 
slutändan kommer att utvecklas till att bli en naturlig 
del av varje procedur och det dagliga kliniska arbetet.

Nya tekniker som artificiell intelligens, maskininlärning, 
big data och robotassisterad intervention kommer att 
revolutionera hälsovårdssektorn på samma sätt som 
dessa tekniker för närvarande revolutionerar många 
andra områden. Mentice arbetar för att bibehålla sin 
ledande position inom området genom att förbättra sin 
plattform med de senaste teknikerna, och företaget strävar 
efter fortsätta utveckla nya lösningar som skapar värde 
för kunder. Till exempel har Mentice under de senaste 
åren utvecklat och testar för närvarande nya tekniker 
för snabb och automatiserad 3D-segmentering, AR/VR 
lösningar samt mobila och molnbaserade tjänster.

Fas I

Medicinsk 
simulering

Endovaskulär 
simulering

Fas II

Endovaskulärt 
resultat

IGIT
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Ny produktplanering
ROBOTASSISTERAD INTERVENTION (RAI), AI OCH 
MASKININLÄRNING GÖR DET MÖJLIGT ATT NÅ NYA MARKNADER

D
et finns flera utvecklingsområden som Mentice är verksamt inom som avser att öka 
värdet för kunder både inom medicinteknisk industri såväl som inom hälsovårdssystem. 
Mentice har sitt fokus på att kontinuerligt utveckla den nödvändiga infrastrukturen inom 

produktutveckling, forskning och utveckling för att stödja dessa nya produktkategorier, och 
förra året lanserades de första produkterna inom dessa nya områden. Fler är planerade för 2022.

● BENCHMARKING
Möjligheten att ge objektiv feedback direkt från simulerings-
sessionen är en central del av Mentices erbjudande. Exempelvis 
mäter våra system varje interaktion mellan kirurgen, det kliniska 
instrumentet och anatomin, samt de beslut som kirurgen fattar 
under proceduren. Dessa mätningar gör det möjligt för oss att 
bedöma den övergripande kvaliteten för varje procedur 
som utförts och gör det också möjligt för oss att 
jämföra prestanda mellan enskilda använ-
dare och användargrupper. Mentice har 
för avsikt att dra nytta av denna teknik 
i varje bildstyrd intervention  där 
operatörens kunskap, färdighet 
eller förmåga att följa ett protokoll, 
påverkar resultatet. Vår nya 
hårdvara VIST® G7/G7+ möjliggör 
en ny nivå av noggrannhet i detta 
avseende, och förra årets utveck-
lingar av molnplattformen Mentice 
Live gör det nu möjligt att övervaka 
och bedöma mycket detaljerade 
prestandadata på anslutna system runt 
om i världen.

● DATAANALYS
Mentices ambition är att tillhandahålla 
bedömnings- och ackrediteringstjän-
ster för kunder där dataanalys i kombi-
nation med faktiska kliniska data 
kan tillföra ett betydande mervärde. 
Under 2021 lade vi till möjligheten 
att logga verkliga kliniska 
fall genom att integrera vårt 
tidigare förvärv av myIRlog 
i Mentice Live-portföljen. 
Detta gör det möjligt för 
läkare att fortlöpande 
registrera sina proce-
durer och analysera 
områden som behöver 
uppmärksamhet.

● SNABB SEGMENTERING
Tillgången till högkvalitativa 3D-anatomimodeller är en förutsät-
tning för preoperativ planering. Den tid som krävs för att skapa 
sådana modeller varierar och påverkar i hög grad användbarheten 
av planerings- och beslutsstödslösningar. Detta gäller särskilt för 
akuta procedurer, där möjligheten att snabbt skapa en simuler-

ingsmodell är ett absolut krav. Mentice har investerat 
mycket tid inom detta teknikområde, och den 

detaljrikedom som skapas vid överföring av 
verklig mänsklig anatomi till vår plattform 

är ett bevis på det avancerade ingen-
jörsarbete som utförts. Vi närmar oss 

punkten där vi är redo att realisera 
de första kommersiella produkterna, 
där den direkta kopplingen mellan 
dagliga kliniska utmaningar och 
simulering blir verklighet. 

● ROBOTTEKNIK OCH 
EXPERTSTYRNING

Genom sina aktiviteter med strategiska 
partners har Mentice fortsatt att etablera 

sig inom området expertstyrningssystem för 
robotassisterade procedurer inom de endo-

vaskulära och interventionella områdena. 
Vår interaktion med världens största 

företag inom bilddiagnostikutrust-
ning fortsätter att stärkas och flera 

innovativa projekt som är de 
första av sitt slag pågår både på 

den tekniska och kommer-
siella sidan. 

● PREOPERATIV PLANERING
Mentice har tillhandahållit lösningar 

för preoperativ planering i över ett decen-
nium, men nya behandlings- och bilddiagnos-

tiktekniker kräver en helt ny nivå av funktional-
itet och precision. Till exempel kräver införandet av 

avancerade interventionella procedurer för hjärtklaffar 
synkroniserad realtidssimulering av mycket realistiska 

röntgen- och ultraljudsbilder, rörelser och blodflöden i hjärtat, 
och av hur klaffarna interagerar med komplexa kliniska verktyg. I 

år har vi förbättrat våra lösningar inom detta område både för fysisk 
och virtuell simulering, och våra dedikerade ultraljudssimulatorer har 

varit mycket efterfrågade av kunder inom medicintekniska produkter som 
är verksamma inom området för strukturella hjärtsjukdomar.
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Kraftfulla och mångsidiga simulatorer för bildstyrd intervention

Mentice ekosystem för simulering är indelade i fyra kategorier: simulatorer, flödessystem, planeringslösningar 
och onlinetjänster. Mentices lösningar är allmänt erkända för sin funktionalitet, stabilitet och en högre nivå 
av klinisk realism jämfört med konkurrenter på marknaden. Nedan följer en kort presentation av de viktigaste 
produkterna. Produktutbudet med VIST®-simulatorer är det största av företagets fyra produktkategorier, och 
det inkluderar även ett brett och ständigt växande utbud av procedurrelaterade utbildningsmoduler som säljs 
individuellt, samt som en prenumerationstjänst. För närvarande erbjuder Mentice över 50 utbildningsmoduler 
för olika kliniska procedurer och omkring 650 virtuella patientfall. 

VIST® G7 OCH G7+ 
Ett högkvalitativt interventionellt simuleringssystem för läkare och vård-
personal. VIST® G7/G7+ är företagets flaggskepp och utgör den senaste 
generationen av simulatorer för bildstyrd intervention. Genom att använda 
HapticRealism™-teknik får du tillgång till oöverträffat omfång och noggran-
nhet i den haptiska återkopplingen, vilket  är en viktig komponent i den  opti-
mala miljö för simuleringsbaserad utbildning som Mentice skapat för relevant 
träning, patientspecifik simulering och objektiv utvärdering av färdigheter.

Den patenterade premiumversionen (VIST® G7+) erbjuder samtidig 
manipulering av upp till fem parallella instrument för avancerade 
interventionella tekniker som bifurkationstentning, ballongassisterad 
coilning och dubbla ”buddy wires”. Genom att kombinera VIST® G7/
G7+ med VIST® Virtual Patient som integreras med ledande angiograf-
isystem kan systemet nå ytterligare en nivå och erbjuda marknadens 
mest realistiska simulering för interventionella procedurer.

VIST® LAB
VIST® Lab är en stationär simuleringslösning som kombinerar 
verklighetstrogen simulering, ergonomi och oöverträffad flexibilitet. 
Det är den optimala lösningen för verksamheter där ett verklighet-
stroget arbetsflöde och möjlighet till teamutbildning är viktigt.

VIST® Lab efterliknar den verkliga miljön i interventionssalen 
med en fullkroppsdocka (med vänster och höger lårbensartär, 
radiell och subklavikulär punktur), en 4K-UHD-skärm (fluoro, 
cine och vitals), och en HD-pekskärm (kontrollpanel).

Förutom att användas stationärt så kan VIST® Lab även omvandlas till ett 
(eller i vissa fall två) fullt funktionella, portabla VIST® G7/G7+-system.

VIST® VIRTUAL PATIENT-LÄNK
VIST® Virtual Patient ger en sömlös integrering av VIST® G7/G7+ med 
marknadens ledande angiografisystem, vilket skapar en unik, säker, 
verklighetstrogen och strålningsfri simuleringsmiljö som baseras på verklig 
patientdata, och den är tillgänglig direkt där läkarna dagligen arbetar.

VIST® Virtual Patient omvandlar operationsrummet till ett 
träningscentrum för interventionella procedurer och instrument 
som utnyttjas under ledig tid. Det gör det möjligt att sätta sig in i hur 
nya bilddiagnostiksystem och dess senaste funktioner fungerar, 
utforska nya kliniska tekniker och procedurer eller träna på att förfina 
olika processer för att förbättra utfallen i verkliga procedurer.
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VIST® ULTRASOUND TRAINERS
VIST® Ultrasound & Echo Trainers är Mentice portabla lösningar 
för ultraljudssimulering, som kombinerar verklighetstrogen 
simulering och oöverträffad flexibilitet. Dessa lösningar 
tillhandahåller den optimala lösningen för att förvärva 
grundläggande färdigheter inom ekokardiografi genom 
självinlärning och under expertvägledning, vare sig det är med 
Trans-Esophagus Echo (TEE) eller Intra-Cardiac Echo (ICE).

Ekokardiografi är ett viktigt hjälpmedel i nya, mycket 
komplexa interventionella procedurer för behandling av 
flertalet hjärtsjukdomar samt inom elektrofysiologi. VIST® 
Ultrasound Trainers är utformad för att möta detta ökade behov 
av träning i form av en kostnadseffektiv och mobil lösning.

Simuleringen som är baserad på riktiga patienters anat-
omier är den mest sofistikerade ultraljudsimuleringen i 
realtid som finns att tillgå på marknaden. Användare kan 
öva på sina praktiska färdigheter under vägledning av 
en expert och testa sina ekokardiografifärdigheter både 
när det gäller att inhämta och tolka information.

TRÄNINGSMODULER OCH PROCEDURER
En träningsmodul för procedurer är en mjukvarulösning 
som kan användas fristående eller tillsammans med en 
Mentice-simulator. Olika mjukvarumoduler och patientfall 
gör det möjligt för vårdpersonal att öva på flera komplexa 
procedurer inom ett brett utbud av specialistområden. De 
huvudsakliga specialistområden som Mentice tillgodoser 
är interventionell kardiologi, hjärtklaffsintervention, hjär-
trytmshantering, elektrofysiologi, interventionsradiologi, 
interventionell neuroradiologi och kärlkirurgi, vilka utövas 
av hundratusentals praktiserande specialistläkare över 
hela världen. Många av de ingrepp som utförs inom dessa 
specialistområden används för att behandla patienter som 
lider av några av världens vanligaste och mest dödliga sjuk-
domar, såsom hjärtattacker, stroke, diabetes och cancer.

Vi erbjuder medicintekniska träningsmoduler som är specifika 
till ett kliniskt instrument, vilket innebär att de är skräd-
darsydda för produkterna från en specifik medicinteknisk 
tillverkare, medan andra är standardiserade, vilket innebär att 
de har ett större fokus på procedurfärdigheter oavsett vilken 
medicinteknisk utrustning som används. Mentice portfölj 
med träningsmoduler innehåller världens mest omfattande 
support för bildstyrd intervention, och är hittills stöd för 
över 50 olika endovaskulära procedurer. Träningsmodulerna 
är indelade i ett antal specifika procedurområden, där varje 
område innehåller ett antal procedurer som normalt utförs 
av samma läkare. Modulerna innehåller det mesta av det som 
läkare stöter på i sin dagliga verksamhet, allt från rutinfall 
till mycket sällsynta anatomier och utmanande, oväntade 
komplikationer som måste hanteras på ett unikt sätt.

3 9

K r a f t f u l l a  o c h  m å n g s i d i g a  s i m u l a t o r e r  f ö r  b i l d s t y r d  i n t e r v e n t i o n

M e n t i c e  A B  ( p u b l )  Å r s r e d o v i s n i n g  2 0 2 1



Flödessystem med oöverträffad prestanda och realistiskt beteende

Mentice flödessystemteknik ger en realistisk fysisk miljö för genomförande och testning av interventionella 
procedurer, då de på ett mycket verklighetstroget sätt replikerar prestandan och beteendet hos instrumenten 
som man ser under verkliga kliniska fall. Dessutom kan skräddarsydda silikonkärl, som duplicerar enskilda 
patienters faktiska anatomi och patologi, tillverkas och användas i planeringen inför procedurer eller för design 
av nya medicinska instrument.

REPLICATOR PRO
Replicator PRO är en avancerad endovaskulär flödesmodell som 
fysiskt replikerar valvulära, vaskulära och neurovaskulära 
sjukdomstillstånd med matchande fysiologiska flöden.

Tack vare ett flöde som drivs av ett realistiskt slående 3D-hjärta, 
levererar hela modellen en verklighetstrogen hemodynamisk 
miljö, inklusive replikering av blodtryck, hjärtfrekvenser 
och hjärtminutvolym, som kan styras via en surfplatta.

Detta ger en mångsidig patientmodell som ger verklig taktil återkop-
pling vid användning av interventionella instrument. Systemet har 
specifika användningsfall för att utveckla och testa nya kliniska 
enheter tidigt i FoU-fasen av den medicinska produktens livscykel, 
särskilt för strukturella hjärtingrepp, som tex ett hjärtklaffbyte. 

SIM AGILITY
SIM Agility är ett förenklat system som lämpar sig för både 
resor och utbildning – det är utformat för att enkelt simulera 
ett flertal neurovaskulära sjukdomstillstånd som aneurysmer, 
ischemisk stroke, AVM:er och liknande. Systemet har optimerad 
taktil återkoppling, men har samtidigt en förenklad design som 
möjliggör snabb och smidig tillgänglighet för användarna.

SIM Agiligy kan göras helt redo på endast 5–10 minuter och 
kan användas som en lättillgänglig och pålitlig resurs för 
viktiga utbildningar och demonstrationer. Många läkare 
har använt SIM Agility för att samla in kritiska data genom 
replikering under angiografi. Dessa data har visat sig vara 
betydelsefulla för att kunna fatta viktiga beslut vid utveckling 
av medicintekniska instrument och vid kliniska prövningar.

SIM CORE
SIM Core är ett förenklat system som lämpar sig för resor och 
utbildning – det är utformat för att replikera aorta- och thoraxpatol-
ogier samt för endovaskulära procedurer. Systemet har optimerad 
taktil återkoppling, men det har samtidigt en förenklad design 
som möjliggör snabb och smidig tillgänglighet för användarna, 
med anpassade konfigurationer för EVAR och TEVAR med flera.
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Precisionsmedicin och planering av procedurer

Mentice introducerade konceptet patientspecifik simulering på marknaden redan för 15 år sedan. Vi har 
fortsatt att utveckla tekniken sedan dess och erbjuder i dagsläget kommersiella lösningar för neurovaskulära 
och vaskulära interventioner. Tillgången till drastiskt förbättrad medicinsk bilddiagnostik, samt de senaste 
framstegen inom bildanalys och maskininlärning, öppnar dock upp helt nya möjligheter och Mentice är återigen 
ledande i att visa vägen framåt.

PRECISIONSMEDICIN
Mentice plattform för precisionsmedicin är en metod för 
patientspecifik planering och behandling som tar hänsyn 
till individuella anatomiska skillnader. Plattformen gör 
det möjligt för läkare att noggrant planera inför faktiska 
fall, förutse vilka behandlingsstrategier som kommer att 
fungera bäst för en viss person eller grupp av personer, samt 
förbereda sig inför olika scenarier som kan komma att uppstå 
under utförandet av en procedur. Detta skiljer sig från en 
homogen metod där standardiserade behandlingsstrate-
gier utvecklas för att passa en genomsnittlig person, med 
mindre hänsyn till skillnader mellan olika individer.

Begreppet precisionsmedicin har funnits med under 
lång tid inom området för bildstyrda interventionella 
procedurer. Det är dock först nyligen som den teknik 
som krävs för att precisionsmedicin ska kunna användas 
i större utsträckning på daglig basis, har börjat bli till-
gänglig. Vi tror att det här området kommer att fortsätta 
att expandera snabbt även framöver med stöd av fram-
steg inom mjukvarudriven diagnostik och beslutsstöd, 
samt även inom robotassisterade procedurer.

Möjligheten att snabbt skapa individuella virtuella och 
fysiska simuleringsmodeller kommer bland annat att 
ge läkare en ökad förståelse av patienters anatomi och 
möjlighet att utvärdera behandlingsstrategier, val av kliniska 
verktyg, optimala vinklar för avbildning, inför de faktiska 
procedurerna. Den samlade informationen från ett stort 
antal sådana fall kan användas som ett viktigt verktyg för 
sjukhus, hälsovårdssystem och tillverkare av medicintekn-
iska produkter vid utvärdering av vilken teknik eller vilket 
instrument som passar bäst för olika patientpopulationer.

 

MENTICE VASCULAR TWIN®

Mentice Vascular Twin® är ett pågående utvecklingskon-
cept av en lösning som gör det möjligt för användare att 
utforska, testa och validera tekniska procedurer på en 
realistisk, virtuell eller genom att fysiskt replikera den 
verkliga patienten. Detta koncept kommer ytterligare att 
förbättra avkastningen på investeringar i Mentice-produkter 
för företagets kunder. Avsikten är att ge högsta möjliga 
säkerhet, kvalitet och resultat, samtidigt som skaderisk och 
vårdkostnad för den faktiska patienten blir ännu lägre.

Mentice Vascular Twin® är särskilt användbart som ett 
hjälpmedel för att genomföra en testkörning av en procedur 
som ska utföras samma eller nästföljande dag. Det kan 
därför användas som ett verktyg av läkare och vårdpersonal 
för att diskutera strategi och val av kliniska instrument 
innan behandlingen genomförs. Denna patientspecifika 
simulering skapar en miljö där det kliniska teamet kan 
ha en interaktiv dialog för att förbereda och anpassa en 
procedur som är bäst lämpad för den specifika patienten.

Dessa lösningar kan också användas för att importera 
riktiga patienters data till simulatorn efter att det 
faktiska fallet har avslutats, för rapporterings- och 
utbildningsändamål. Detta förväntas öka tillväxten 
av Mentice eget bibliotek med patientfall avsevärt.

Under 2021 utvecklade Mentice en infrastruktur på sin 
molnplattform Mentice Live för att stödja denna typ av 
bibliotek med patientfall online, och gjorde betydande 
framsteg i förverkligandet av sin vision att skapa digitala 
”kopior” av en patients kärlsystem, som kan användas för 
en mängd olika syften. Först kommer vi att utveckla denna 
kompletta lösning inom den neurovaskulära disciplinen, 
där Mentice är mycket aktiva och har en stor kundbas. 
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Molnbaserade simuleringslösningar och tjänster

Mentice har lanserat en rad lösningar för att göra det möjligt för utbildare och de som utbildas att enkelt 
arbeta tillsammans i en flexibel inlärningsmiljö online. Dessutom expanderar onlineplattformen Mentice® Live 
snabbt och kommer också att göra det möjligt att koppla samman hela företagets ekosystem av produkter till 
omfattande utbildningsprogram, inklusive uppföljning av de som utbildas hela vägen från grundläggande initiala 
e-kurser till de första riktiga fallen i operationssalen.

MENTICE® LIVE
Det finns för närvarande inte mycket infrastruktur för 
att komplettera den traditionella lärlingsmodellen, som 
vanligtvis används på sjukhus, med moderna träning-
smetoder som är säkrare och mer effektiva. Mentice® Live 
erbjuder ett holistiskt synsätt när det gäller träning och 
förbättring av färdigheter hos läkare. För första gången 
kan utbildnings- och förbättringsprogram nu erbjuda 
omfattande träning, från grundläggande utbildning 
till säker och målinriktad praktisk träning på simula-
torer och hela vägen till de första riktiga patienterna i 

interventionssalen.

Mentice® Live 
Learning Center 
gör det möjligt för 
användare att bygga 
fullständiga träning-
sprogram för institu-
tioner, landstäckande 
initiativ, professionella 
organisationer och 
medicinteknikföretag, 
och lösningen kan 
därmed bidra till att 
höja den generella 
färdighetsnivån 

inom flera interventionella fält. Detta skapar en komplett 
träningsupplevelse genom att integrera praktisk 
simulering, online-didaktiskt e-lärande och personligt 
handledda fall. Samtidigt kan de som utbildas följas upp 
för att säkerställa att de visar upp en stadigt växande 
färdighetsnivå, och att de är redo för nästa steg. I 
korthet innebär det att interventionell utbildning och 
träning nu äntligen kan utföras från början till slut.

Dessutom ger tilläggsmodulen Mentice® Live Remote 
Connect möjlighet till digital träning och handled-
ning, och därmed personlig handledning eller stora 
virtuella klassrum. Det gör det möjligt för använ-
dare att när och var som helst koppla upp sig mot 
Mentice utbildningslösningar från valfri enhet.

PROCEDURLOGGBOK
Mentice Live Logbook förvärvades under 2020 och 
integrerades under året med Mentice onlineplattform. 
Loggboken används av läkare för att med ett unikt 

Mentice Live-konto direkt registrera information om 
deras första riktiga fall som en del av deras tränings- 
och utvecklingsprogram. Förutom att registrera och 
underhålla procedurvolymer ger procedurloggboken 
även vårdpersonal olika tjänster för dataövervakning, 
insikt i kvalitetsmått och möjligheter till förbättringar.

Genom att öka värdet hos företagets bildstyrda interven-
tionella prestandalösningar med möjligheten att använda 
sig av verkliga falldata, är det nu möjligt att följa upp det 
verkliga resultatet av förbättringsprogram i nära realtid.

MOBILA PROGRAM
Som en del av online-infrastrukturen erbjuder Mentice 
en bredare mobil plattform för anpassning riktad mot 
den medicinteknisk industrin och distansundervisning. 
Mentice har levererat ett antal av dessa projekt och det 
primära användningsområdet är att tillhandahålla ett 
högeffektivt verktyg för försäljningsorganisationer.

Den mobila plattformen är värdefull när det gäller att 
skapa interaktiv realtidsutforskning av anatomier och 
interventionella procedurer med hjälp av renderade 
3D-anatomier, flouroskopi och andra bildbehandling-
stekniker, samt vid förenklad kateterkontroll direkt på 
skärmen vid simulering av interventionslaboratoriet.

Dessutom kan alla Mentices mobila appar enkelt anslutas 
till branschspecifika instrument via bluetooth, och 
de kan även kombineras med en ultraportabel VIST® 
Mini-enhet som gör det möjligt att använda riktiga 
kliniska instrument vid genomförande av fall.
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AR-/VR-PROGRAM
I linje med företagets verksamhet inom mobila lösningar 
har Mentice lanserat och utvecklar kontinuerligt AR-/ 
VR-lösningar. Kunder drar nytta av dessa plattformars 
naturliga fördelar inom områden som visualisering, 
användarguidning och samarbete på distans.

AR-/ VR-program bidrar till förståelsen av patientens 
3D-anatomi och hur kliniska instrument interagerar med 
anatomin vid komplexa patientfall. En unik aspekt av 
Mentices teknik är att AR/VR-headseten kan anslutas till 
Mentice VIST-simulatorer och blir då synkroniserade med 
patientanatomi och interventionella instrument i den tradi-
tionella simuleringen, vilket då skapar en mycket realistisk 
och interaktiv visualisering av ett ingrepp eller procedur. 

År 2021 lanserade vi vår första AR-/VR-lösning för 
sjukhus för att träna på transseptal punkturg (åtkomst 
till ett av hjärtats kammare), och levererade bland annat 
en lösning för kunder från medicinteknikindustrin, 
med en tillämpning inom fältet bilddiagnostik.
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Förvaltningsberättelse

Styrelsen och verkställande direktören för 
Mentice AB (publ), organisationsnummer 556556-
4241 får härmed avge årsredovisning och 
koncernredovisning för verksamhetsåret 2021

ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN
Mentice är ett bolag som utvecklar, säljer och 
marknadsför lösningar (system, mjukvara och tjänster) 
för träning och beslutsstöd inom det kliniska området 
för interventionell angiografi inom specialiteter som 
kardiologi, neurologi, kärlkirurgi och radiologi och 
inom detta område är Mentice global marknadsledare. 
Mentice AB är moderbolag i koncernen (Mentice) och 
bedriver likartad verksamhet som koncernen.

All information i rapporten avser såväl moderbolag som 
koncern om inte annat anges. Med hjälp av Mentices 
lösningar kan experter inom området tillåtas träna, 
planera och förbereda sig enkelt, realistiskt och effektivt, 
i en säker miljö utan att riskera säkerheten för patienter. 
Det sker en snabb utveckling av nya behandlingsmetoder 
inom vården, framför allt avseende icke-invasiva 
metoder och behovet för läkare och övrig personal att 
på ett säkert sätt förvärva, förbättra och underhålla sina 
kunskaper och färdigheter är central för att kontrollera 
kostnader och för att förbättra kvaliteten inom vården.

Syftet med Mentices lösningar är att erbjuda lösningar 
som hjälper vårdpersonal i deras mission för att alla 
patienter ska få bästa möjliga utfall och vård, förbättra 
kostnadseffektivitet samt generellt erbjuda möjligheter 
för sjukvården att bättre utnyttja sina resurser.

Mentice AB har sitt säte i Göteborg och cirka 56 medar-
betare som arbetar på huvudkontoret i Göteborg, med 
koncerngemensamma funktioner inom försäljning, 
marknadsföring, utveckling, produktion, HR och finans. 
Mentice AB inkluderar även försäljnings- och serviceen-
heter avseende marknaderna Europa och Asien. Mentice 
AB har en filial i Tyskland och har även ett dotterbolag i 
Delaware USA med försäljning och serviceverksamhet 
avseende marknaden Amerika i Chicago. Mentice bedriver 
även en utvecklings- och forskningsverksamhet i Denver, 
Colorado, USA. I och med uppköpet av inkråmet i Vascular 
Simulations i oktober 2020, bedrivs det även verksamhet i 
Stony Brook, NY. Mentice SA dotterbolag i Schweiz är under 
avveckling med likvidation. Mentice K.K dotterbolaget i 
Japan, försäljning och support för vår verksamhet i Japan 
men även Sydostasien. Mentice International Trading 
(Beijing) Co., Ltd är dotterbolaget i Kina som bedriver 
försäljning och service avseende marknaden Kina och 
bolaget har också en nod i Singapore sedan april där 
Mentices Vice President för regionen APAC är lokaliserad.

Mentice-aktien är sedan 18 juni 2019 noterad på 
First North Premier Growth Market Stockholm 
och handlas under symbolen MNTC. Antalet 
aktier och röster uppgår till 24 768 850 st.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER SOM INTRÄFFAT 
UNDER RÄKENSKAPSÅRET
I början av 2021 så erhöll bolaget sitt certifikat för godkänd 
ISO 9001-certifiering. Bolaget har utvecklat och implemen-
terat ett kvalitetsledningssystem i syfte att förbättra sina 
övergripande resultat, upprätthålla en hög kvalitetsnivå och 
kundservice samt erbjuda en förbättrad grund för initiativ 
inom hållbar utveckling. Den 13 januari, 2021 presenterade 
Mentice förändringar i bolagets organisation där flera 
nya viktiga positioner presenterades med målsättningen 
att förbättra koncernens regionala marknadsnärvaro. 
Förutom den redan etablerade regionen för Amerika 
skapades en region för Europa och Mellanöstern (EMEA) 
och en region för Asien-Stillahavsområdet (APAC).

Sim Agility, en ny flexibel och mobil lösning från Vascular 
Simulations, lanserades under andra kvartalet och i samma 
kvartal lanserades också en betydande uppdatering av 
TEE Trainer (Transesophageal echocardiography Trainer) 
som erbjuder 5 ytterligare fall och sjukdomstillstånd, 
inklusive funktionell trikuspid regurgitation, dilaterade 
anatomier och AV/AR. Lösningen är baserad på verkliga 
patientfall och erbjuder marknadens mest sofistikerade 
lösning för simulering av ultraljud och den enda med 
realtidssynkroniserad 2D eko, 3D eko och MPR.

Samarbetet med Siemens Kina och Corindus som presen-
terades under december är ett viktigt steg framåt för 
Mentice där Corindus Vascular Robotics Kina beslutat 
sig att leverera Mentice-system tillsammans med varje 
Corindusrobot som säljs i landet. Detta är ett genombrott för 
vårt samarbete med Siemens Healthineers och Corindus, 
och vi ser att detta kommer att påverka oss positivt inte 
bara i Kina utan även i resten av världen. Detta ledde 
senare till vår första order från Siemens Healthineers 
återförsäljare, som annonserades den 16:e mars 2022.

VERKSAMHET INOM FORSKNING OCH UTVECKLING
Mentice utvecklar programvara och maskinvara för 
bolagets lösningar både i Göteborg, Denver, Colorado, USA 
samt Stony Brook, New York, USA. Majoriteten av utveck-
lingsinsatserna fokuseras på programvara inklusive projek-
tledning av både interna och externa projekt. Utveckling 
bedrivs på för Mentices standardprodukter men även i 
kundspecifika projekt, där Mentice erbjuder skräddarsydda 
lösningar för att möta specifika kundbehov. Av årets totala 
rörelsekostnader för koncernen om 152,6 (121,6) MSEK 
stod forsknings- och utvecklingskostnader för 46,0 (38,6) 
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MSEK vilket motsvarar 30,1 (31,7) procent av koncernens 
nettoomsättning. Under året har dessutom utvecklings- 
kostnader om 16,9 (22,1) MSEK balanserats.

PRODUKTION
Mentices endovaskulära simulatorsystem består av 
Mentices egen simulator, kombinerad med standard-
maskinvara så som t.ex. bärbara datorer och bildskärmar. 
Produktionen av Mentices simulatorer läggs ut på entre-
prenad medan standardmaskinvara kan köpas från flertalet 
olika leverantörer. Mentice använder även leverantörer 
för att sköta anpassning och modifiering, där sensorer 
monteras in i kunders operationsinstrument för att matcha 
en enskild försäljningsorder. Produktionen av vår simula-
torhårdvara sker för närvarande hos Montex AB. Montex AB 
ansvarar för montering, testning och leverans av kompletta 
simuleringssystem till Mentice. Montex AB tillverkar 
simulatorn baserat på design och konstruktionsunderlag 
framtagna av Mentice. Mentice har delegerat ansvar för 
materialinköp och arbetsflöde med underleverantörer till 
Montex AB. Produktionen och ansvar täcks av kontrakt.

FRAMTIDA UTVECKLING OCH UTSIKTER
Mentice ser positivt på bolagets möjligheter att fortsätta 
utvecklas framgångsrikt och därmed uppnå de kommu-
nicerade målen för tillväxt och lönsamhet (30–40% 
genomsnittlig årlig omsättningstillväxt på kort till 
medellång sikt (kommande 3–5 år) respektive 30% 
EBITDA marginal på medellång sikt (4–5 år)). Nedan 
följer ett urval av de områden/faktorer som bolaget 
förväntar sig kommer att bidra till denna utveckling:

Strategiska samarbeten
Under 2021 fördjupade Mentice sina samarbeten 
med bolagets tre strategiska partners Siemens 
Healthineers, Philips Healthcare och Laerdal. Under 
kvartal fyra presenterades samarbetet med Siemens 
Healthineers Kina och Corindus. Corindus Kina har 
beslutat sig att leverera ett Mentice-system tillsam-
mans med varje Corindusrobot som säljs i landet.

Genom att utöka integreringen med deras system 
(bland annat cath labs) och bedriva gemensam 
marknadsföring och försäljning finns stora 
möjligheter för Mentice att fortsätta bredda kund-
basen inom det här området under kommande år.

Implementering av en 
prenumerationsbaserad affärsmodell
Genom att byta från icke tidsbegränsade licenser till 
prenumerationsbaserade licenser (SaaS) för en större del 
av sin kundbas, förväntar sig Mentice att kunna uppnå mer 
stabila kassaflöden med lägre påverkan av säsongsvaria-
tioner. Då denna affärsmodell även inkluderar införandet 
av årliga uppdateringar av bolagets mjukvarumoduler 

kan kunderna dessutom erbjudas ett större värde än 
tidigare. Se not 3 i årsredovisningen för mer information.

Lansering av nya produkter
Under 2021 har Mentice utvecklat en infrastruktur på vår 
Mentice Live cloud-plattform som ger support till uppkop-
plat bibliotek för procedurer. Vi har gjort signifikanta 
framsteg i vår vision att skapa digitala ”kopior” av en 
patients blodkärl och automatisera 3D-kärlextrahering från 
CT- eller MRI-bilder, där dessa digitala modeller har många 
användningsområden i verkligheten. Mentice har en inten-
tion att lansera den första versionen av en komplett lösning 
inom neurovaskulära discipliner 2022. Mentice lanserade 
också på vår fysiska simulator-plattform en ny bärbar 
lösning ”SIM Agility” med ett realistiskt anatomiskt kärl-
system, blodersättning som pulserar som i verkliga livet att 
användas som bas för Medicintekniska industrin och deras 
utveckling av fysiska medicinska produkter. Under 2021 
lanserade vi också den första ”Augmented Virtual Reality 
(AR/VR)” (förstärkt verklighet på svenska) plattformen som 
integrerar en lösning för simulering av transseptuell punk-
tering (access in i hjärtats kamrar) i en ”augmented” miljö.

Utveckling av bolagets lösningar inom kvalificerat 
beslutsstöd för bildstyrda interventioner
Mentice ser möjligheten att utveckla och erbjuda lösningar 
inom beslutsstöd för interventionell behandling som nästa 
fas i bolagets utveckling. Det inkluderar användandet 
av patientspecifik simulering innan, under och efter en 
procedur i syfte att uppnå förbättrad effektivitet, precision 
och därmed förbättrade behandlingsresultat och lägre vård-
kostnader. Den första kommersiellt tillgängliga produkten 
inom det här området (VIST® CASE-IT) lanserades under 
2012 och möjliggör skapandet av simuleringsfall från 
befintliga patientanatomier med bara några få klick.

INFORMATION OM RISKER OCH 
OSÄKERHETSFAKTORER
Större delen av koncernens nuvarande omsättning baseras 
på försäljning till kunder inom medicinteknisk industri 
där deras användning av Mentices simulatorer framför allt 
relateras till marknadsföring och kompetensförsörjning 
i relation till lansering och säker implementering av ny 
medicinteknisk utrustning. Mentices största långsiktiga 
potential är försäljning inom affärsområdet sjukhussystem 
som fortsatt står för en mindre del av den totala omsättningen. 
Väsentlig tillväxt inom affärsområdet är beroende av 
opinion, mandat och regulatoriska förändringar. Mentice 
är engagerad som opinionsledare för dessa frågor och 
bolagets målsättning är att visa att ökad användning 
av simulering leder till ökad kvalitet och säkerhet inom 
vården. Mentices VP Marketing höll en presentation på 
den virtuella huvudscenen under European Congress 
of Radiology i Wien, Österrike och talade i en panel om 
användandet av virtuell simulering och vad som krävs för 
att standardisera användningen av virtuell simulering.
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Förvaltningsberättelse, forts
För att fortsätta driva tillväxt måste Mentice ständigt visa 
att användning av simulering leder till ökad säkerhet för 
både patienter och vårdpersonal samt givetvis reducerad tid 
till marknad för nya produkter och till förbättrad kvalitet. 
Världens åldrande befolkning och nya innovativa mini-
malistiskt invasiva behandlingsmetoder för patienter i alla 
åldrar är en drivkraft för förbättring, vilket också driver 
användning av Mentices produkter och lösningar. För- 
ändringar inom vårdens ersättningsstruktur där vård- 
leverantörers ersättning baseras på kvalitet och 
resultat, istället för volym, är ett annat incitament för 
användning av Mentices produkter. Nya förslag och 
striktare regelverk för introduktion av nya produkter 
och tekniker kommer också troligtvis driva träning och 
certifiering vilket är i linje med Mentices strategi.

Bolagets verksamhet är utsatt för risker till följd av att 
produkterna marknadsförs i olika länder. Därmed kan 
det framtida resultatet påverkas av en rad faktorer, 
bland annat skatte- eller ekonomiska pålagor på bolaget 
och förändringar i ett lands politiska eller ekonomiska 
förhållanden. Den allmänna efterfrågan på medicinteknik 
påverkas därtill av en rad olika makroekonomiska 
faktorer och trender, såsom pandemi, krig, inflation, 
deflation, recession, handelshinder, krav på import- eller 
exportlicenser, valutafluktuationer och förändringar i 
köpkraften hos de som betalar för hälso- och sjukvård. 
Mentice är beroende av kvalificerad personal i olika 
befattningar. Förmåga att behålla nuvarande personal 
liksom möjligheten att rekrytera ny personal är avgörande 
förbolagets framtida utveckling. Om nyckelpersoner 
lämnar bolaget eller om Mentice inte kan rekrytera kval-
ificerad personal kan detta inverka negativt på bolagets 
verksamhet, resultat och finansiella ställning. Mentices 
försäljning sker uteslutande i valutorna EUR och USD 
och bolagets kostnader relaterade till verksamheten är 
i huvudsak i valutorna SEK och USD. Till följd av detta 
kan Mentice exponeras för risker hänförliga till valu-
taförändringar. Fluktuationer i dessa valutor kan inverka 
negativt på bolagets resultat och finansiella ställning.

FINANSIELLA INSTRUMENT OCH RISKHANTERING
Mentice AB använder valutaterminskontrakt för 
hantering av valutarisk. Valutaterminskontrakten 
används för affärsmässig säkring av risk i samband 
med fordringar hos kunder och placeras vid order enligt 
bolagets valutapolicy. All hantering av terminskontrakt 
sker i moderbolaget. Övriga valutarisker säkras inte. 
Mentices verksamhet ger upphov till exponering av 
kreditrisk vid försäljning till kunder. Vid försäljning till 
nya kunder eller kunder som anses ha högre riskexpo-
nering används uteslutande förskott eller remburser.

Finansiella risker och riskhantering beskrivs vidare i not 22.

HÅLLBARHETSUPPLYSNINGAR
Mentice är en global aktör med verksamhet i hela 
världen. Det är därför självklart för Mentice att verka för 
mångfald och jämställdhet vilket kan exemplifieras av 
att bolaget har 21 nationaliteter anställda i koncernen. 
Mentices verksamhet uppfyller lokala regelverk samt 
nationella och internationella etikregler. Mentice har 
en uppförandekod (Code of Conduct) som alla anställda 
tränas i varje år. Mentice strävar även efter att minska 
resursanvändningen i produktionen samt för att uppnå 
kontinuerliga miljöförbättringar. Mentice förväntar 
sig att bolagets leverantörer gör detsamma. Mentice 
eftersträvar en positiv påverkan på de länder där bolaget 
är verksamt, och Mentice följer OECD’s  Transfer Pricing 
guidelines som arbetar för en rättvis allokering av bolagets 
skatter mellan de länder där bolaget har verksamhet.

Mentice anser att bolagets framgång till viss del beror på 
den kultur, erfarenhet och synsätt som präglar organisa-
tionen och bolaget strävar kontinuerligt för att bibehålla 
en miljö fri från diskriminering och innebär en samsyn 
avseende jämlikhet och mångfald i hela bolagets verk-
samhet. Bolaget arbetar även aktivt för att öka antalet kvin-
nliga medarbetare i typiskt manliga roller. Mentice verkar 
aktivt för att förbättra situationen inom vården där hög 
arbetsbelastning och föråldrade arbetsmetoder leder till 
utbrändhet och otillräcklig kvalitet på den vård som lever-
eras. Bolaget är övertygat om att en bättre struktur kring 
kompetensförsörjning och kontinuerlig förbättring inklu-
sive en öppen dialog kring förbättring på ett radikalt sätt 
kommer att förbättra både arbetsmiljö, kvalitet och resultat.

EFFEKTEN AV COVID-19 PÅ 
MENTICES VERKSAMHET
Bolaget har under 2021 påverkats av covid-19 och dess 
våg två, tre och fyra alla med olika namn som delta och 
omikron – och efter ett stängt första halvår på sjukhussidan 
så öppnades marknaden upp under september, oktober och 
november för att sedan stänga igen under december. De 
fortsatta synliga effekterna utgjordes av reserestriktioner 
samt en fullständig nedstängning av samtliga marknad-
saktiviteter som involverade fysiska möten. Som en effekt 
av detta kunde Mentice sänka sina kostnader relaterade 
till resor och evenemang avsevärt under första halvåret 
2021. Bolaget använde sig istället av digitala verktyg och 
har kunnat till stor del ersätta personliga möten med 
virtuella möten och presentationer över internet. Dessutom 
erbjuder vi våra kunder kompletterande teknologier till 
Mentices installationer som möjliggör distanslösningar 
och distanssupport, och framförallt för att möjliggöra att 
kunderna kan fortsätta att interagera med sina klienter 
under användning av simuleringssystem med hjälp av 
våra lösningar. Mentice har under 2021 och början av 2022 
märkt av effekter av komponentbristen och därmed har 
försörjning av utrustning och komponenter påverkats 
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och för att säkra leveranser har vi köpt på spotmarknaden 
och fått radikalt högre priser som konsekvens, men det 
totala inköpsbeloppet för dessa komponenter är litet. 

Effekterna av covid-19-situationen har fortsatt påverkat 
bolagets försäljningssiffror till affärsområdet sjukhus 
också under 2021, men vi hoppas nu att efter öppning 
i flertalet länder, marknaden återvänder under 2022. 
Bolaget har inte märkt av någon väsentlig förändring 
inom Medicinteknisk industri som växte med 45,7 % i 
orderingång under 2021. Inom Strategiska samarbeten 
presenterades samarbetet med Corindus Kina under 
mellandagarna 2021. Fortsatta begränsningar avseende 
genomförda planerade procedurer både under 2020 och 
fortsatt under 2021 har skapat ett generellt uppdämt 
behov av träningsmöjligheter för doktorand-tjänster och 
AT-läkare då den nuvarande situationen erbjuder väsentligt 
färre möjligheter än tidigare att erhålla faktisk klinisk 
erfarenhet på ett traditionellt sätt. Detta bör i sin tur kunna 
utgöra ett starkt argument för att utöka användningen 
av Mentices lösningar som ett sätt att väga upp bristen 
på klinisk erfarenhet. Då investeringar i lösningar från 
Mentice är långsiktiga åtaganden som förväntas bidra 
med betydande värden och fördelar för kunden över tid är 
bolaget övertygat om att den covid-19-relaterade effekten 
på försäljningen är temporär och därmed kommer att 
försvinna när den globala situationen normaliseras.

FINANSIELL UTVECKLING

Resultat

Nettoförsäljning för helåret uppgick till 185,1 (137,5) MSEK, 
en ökning med 34,6% jämfört med föregående år. Av den 
totala nettoförsäljningen var 20,1 (5,0) MSEK relaterat till 
försäljning från köpta verksamheter. Nettoeffekten från 
valutor (främst svagare USD) var -6,8 (3,1) MSEK motsvarande 
3,2% reduktion i nettoförsäljning. Övriga intäkter var 5,2 
(13,4) MSEK och härrör från valutakurseffekter på operativa 
tillgångar och skulder. Bruttomarginal inklusive övriga 
intäkter för helåret var 155,1 (117,5) MSEK efter avdrag för 
råvaror och förnödenheter. Detta är en bruttomarginal i 
procent av nettoförsäljning på 83,8% för 2021 och 85,5% 
för 2020, påverkad för 2020 av covid-19-relaterade bidrag 
inkluderade i övriga intäkter under 2020. Operativa 
kostnader uppgick till 152,6 (121,6) MSEK en ökning med 
25%, som till större delen beror på 9,7 (2,3) MSEK som 
effekt från förvärvade verksamheter, kapitalisering av 
utvecklingskostnader 16,9 (22,3) MSEK, rörliga kommis-
sionskostnader till säljpersonal 13,5 (7,6) MSEK (inkluderar 
ett fel som borde redovisats under 2020 om 2,3 MSEK) och 
övriga kostnader av engångskaraktär på 2,3 MSEK som 
beskrivs ytterligare under not 1. Kostnaderna har också 
påverkats av det högre antalet anställda under 2021 och 
permission och övriga kostnadsreduktioner under 2020 
under pandemin. EBITDA för helåret uppgick till 2,5 (-4,1) 
MSEK vilket motsvarar en operativ marginal på 1,3 (-3,0) %.

Avskrivningar på immateriella och materiella till-
gångar uppgår till -22,2 (14,1) MSEK och detta inkluderar 

nedskrivning av tillgångar som tidigare kapitaliserats som 
utvecklingskostnader om -2,2 MSEK. Rörelseresultat (EBIT) 
var -19,7 (-18,2) MSEK. Nettot från finansiella poster -1,5 (-0,4) 
MSEK och skatt -7,9 (5,5) MSEK som ett resultat av förändrad 
bedömning för utnyttjande av förlustavdrag i moder-
bolaget samt latent skatt på moderbolagets avskrivning på 
inkråms goodwill. Årets resultat var -29,2 (-13,1) MSEK.

Tillgångar och rörelsekapital

Koncernens balansomslutning uppgick till 261,9 (245,3) 
MSEK. IFRS 16 har påverkat balansomslutningen med 14,1 
(11,2) MSEK. Materiella anläggningstillgångar ökade till 
14,1 (8,0) MSEK och immateriella anläggningstillgångar 
ökade till 106,0 (101,4) MSEK. Kundfordringar ökade till 
68,3 (29,5) MSEK och kassa och bank per den 31 december 
2021 uppgick till 12,7 (48,8) MSEK. Rörelsekapital per 
den 31 december 2021 uppgick till -1,1 (28,5) MSEK. 
Moderbolagets balansomslutning uppgick till 234,0 
(244,1) MSEK. Materiella anläggningstillgångar ökade 
till 3,2 (2,3) MSEK och immateriella anläggningstill-
gångar minskade till 98,9 (103,3) MSEK. Kundfordringar 
ökade till 35,4 (22,3) MSEK och kassa och bank per den 31 
december 2021 uppgick till 5,0 (41,4) MSEK. Rörelsekapital 
per den 31 december 2021 uppgick till -1,4 (29,5) MSEK

Eget kapital

Eget kapital för koncernen per den 31 december 2021 
minskade till 136,9 (163,3) MSEK. Årets resultat minskade 
eget kapital med 29,2 MSEK. Soliditeten var 52,3 (66,6) % 
per den 31 december 2021.Eget kapital för moderbolaget 
per den 31 december 2021 uppgick till 132,3 (163,6) MSEK. 
Årets resultat minskade eget kapital med 31,3 MSEK. 
Soliditeten var 56,5 (67,0) % per den 31 december 2021.

Kassaflöde

Kassaflödet för koncernen uppgick under året 2021 till 
utflöde av -36,8 (1,6) MSEK. Kassaflödet från den löpande 
verksamheten före förändringar i rörelsekapital om 0,7 
(-3,9) MSEK uppgick till -5,1 (30,5) MSEK. Försämringen i 
kassaflöde beror på ökning av lager -3,1 (3,0) MSEK och en 
nettoförändring i rörelsefordringar och rörelseskulder 
på -2,7 (31,4) MSEK. Ökningen i rörelsefordringar 
berodde på ökad försäljning till Medicinsktekniska 
kunder med längre betalningstid under andra halvan 
av 2021. Dessa kundfordringar förfaller under första 
kvartalet 2022. Investeringsverksamheten var i nivå 
med föregående år och uppgick till - 25,9 (- 25,0) MSEK.

Bolagets kassa vid året utgång uppgick till 12,7(48,8) 
MSEK. Bolagets prognosticerade kassaflöde för de 
kommande 12 månaderna visar på positiv kassaposi-
tion i alla månader under 2022. I tillägg så har bolaget 
en checkräkningskredit som uppgår till 20 MSEK.
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FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION

Koncernens finansiella 
utveckling i sammandrag

2021 2020 2019 2018 2017

Nettoomsättning TSEK 185 064 137 503 149 370 157 048 108 966

Resultat före skatt (EBT) TSEK -21 271 -18 586 -26 235 13 835 5 328

Balansomslutning TSEK 261 904 245 271 187 140 130 586 93 819

Medeltal anställda st 99 90 82 69 52

EBITDA i % av nettoomsättningen % 1,3 -3,0 -8,6 13,2 8,7

Moderbolagets finansiella 
utveckling i sammandrag

2021 2020 2019 2018 2017

Nettoomsättning TSEK 132 723 103 361 117 375 112 437 84 048

Resultat före skatt (EBT) TSEK -26 081 -22 507 -33 917 11 635 -3 868

Balansomslutning TSEK 234 003 244 087 210 008 155 197 126 302

Medeltal anställda st 59 55 46 40 37

EBITDA i % av nettoomsättningen % -9,1 -15,9 -24,5 12,8 -1,3

Till årsstämmans förfogande finns följande belopp i kronor

Överkursfond 144 750 058

Balanserat resultat -35 316 089

Årets resultat -31 275 390

Summa 78 158 579

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras enligt följande

Balanseras i ny räkning 78 158 579

De finansiella rapporterna godkändes för utfärdande 
av moderbolagets styrelse den 5e april 2022.

Vad beträffar företagets resultat och ställning 
i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat och 
balansräkningar med tillhörande notapparat.

FLERÅRSÖVERSIKT

EBITDA definieras som rörelseresultat (EBIT) med återläggning för avskrivningar på materiella och immateriella tillgångar.
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Största aktieägare (källa Euroclear 2021-12-31 och analys) 
Namn

Antal aktier Aktieinnehav i %

Karin Howell-Bidermann 8 690 980 35,1

Bure Equity AB(publ) 3 644 059 14,7

Handelsbanken Microcap Sverige 1 800 000 7,3

Fjärde AP fonden 1 345 109 5,4

Medical Simulation Corporation 1 191 074 4,8

Berenberg Funds 932 391 3,8

TIN Fonder 712 847 2,9

Göran Malmberg 711 670 2,9

Andra AP Fonden 432 620 1,7

Avanza Pension 390 079 1,6

10 största aktieägarna totalt 19 850 829 80,1

Övriga 4 918 021 19,9

Bolagsstyrning

BOLAGSSTYRNING
Mentice är ett svenskt publikt aktiebolag. Bolagets 
bolagsstyrning har före noteringen på Nasdaq First 
North Premier Growth Market styrts av aktiebolagslagen 
och andra tillämpliga lagar och regler, samt interna 
styrdokument. I och med noteringen på Nasdaq First 
North Premier Growth market följer Bolaget Nasdaq 
First North Nordic Rule book samt tillämpar svensk 
kod för bolagsstyrning (”Koden”). Nasdaq First North 
Premier Growth Market är inte en reglerad marknad 
men tillämpning av Koden är ett formellt notering-
skrav uppställt av Nasdaqs handelsplattform.

Ett aktiebaserat incitamentsprogram för de anställda 
implementerades i maj 2019 som följer Koden. 

Teckningsoptionsprogrammet 2019/2024 består av 
1,429,922 optionsrätter där varje teckningsoption 
ger rätten att, i april 2024, teckna en ny aktie till en 
kurs av SEK 66,50. Premie har erlagts som motsvarar 
marknadsvärde av teckningsoptionen beräknat genom 
Black & Sholes formel. Eftersom marknadsvärdet har 
erlagts uppkommer ingen effekt på företagets resultat 
för perioden eller för dess finansiella ställning.

ÄGARFÖRHÅLLANDEN
Enligt Monitors aktieägarregiser hade Mentice AB (publ) 
1 854 aktieägare den 31 december 2021 en ökning med 
49,5 % gentemot föregående år. Mentice AB (publ)’s 
tio största ägare per 31 december redovisas nedan:

På Mentice AB (publ) årsstämma den 6 maj 2021 beslu-
tades att styrelsen bemyndigades att för tiden intill 
nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen besluta om 
nyemission av högst 2,476.885 aktier, motsvarande cirka 
10 procent av det totala antalet aktier och röster i bolaget.

BOLAGSSTÄMMA
Enligt aktiebolagslagen (2005:551) är bolagsstämman 
bolagets högsta beslutsfattande organ. På bolagsstämma 
utövar aktieägarna sin rösträtt i viktigare frågor, till 
exempel ändringar av bolagsordningen, styrelse- och 
revisorsval, fastställande av resultat- och balansräkning, 
beslut om ansvarsfrihet för styrelse och verkställande 

direktör och disposition av vinst eller förlust efter fram-
ställan från styrelsen. Årsstämma måste hållas inom 
sex månader från utgången av räkenskapsåret. Utöver 
årsstämman kan det kallas till extra bolagsstämma. Enligt 
bolagsordningen sker kallelse till bolagsstämma genom 
annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom 
att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Att 
kallelse skett ska samtidigt annonseras i Dagens Industri.

För att få närvara och rösta på bolagsstämma, antingen 
personligen eller genom fullmakt, ska aktieägare dels 
vara upptagen i den av Euroclear Sweden AB förda 
aktieboken sex bankdagar före stämman, dels anmäla 
sig till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till 
stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän 
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helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyår-
safton och inte infalla tidigare än femte vardagen före 
bolagsstämman. Aktieägare som önskar få ett ärende 
behandlat på bolagsstämman måste skicka en skriftlig 
begäran härom till styrelsen. Begäran ska normalt vara 
styrelsen tillhanda senast sju veckor före bolagsstämman. 
Det har under 2021 inte hållits några extra bolagsstämmor.

ÅRSSTÄMMA 2021
Den senaste årsstämman hölls den 6 maj 2021 via ett 
poströstningsförfarande i enlighet med lag (2020:198) om 
tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av 
bolags- och föreningsstämmor. Vid stämman så beslutades 
om omval av styrelseledamöterna Lawrence D. Howell, 
Denis Gestin, Gösta Johannesson, David J Ballard, Eola 
Änggård Runsten och Johann Koss. Lawrence D. Howell 
valdes till styrelseordförande. Det fastställdes att styrel-
searvode ska utgå med totalt 970,000 SEK, varav 100,000 
ska utgå till Johan Koss, 170,000 SEK vardera skall utgå 
till Gösta Johannesson, Eola Änggård Runsten och David J 
Ballard, samt att 360,000 SEK skall utgå till Denis Gestin.

Det beslutades också att arvodet för revisionsutskottet är 
40,000 SEK till ordförande och till SEK 20,000 per ledamot 
samt att arvodet för ersättningsutskottet är 40,000 SEK till 
ordförande och 20,000 SEK per ledamot. Förslaget att ingen 
utdelning lämnas för verksamhetsåret 2020 godkändes.

Det beslutades också att bemyndiga styrelsen att för tiden 
intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen besluta 
om nyemission av högst 2,476 885 aktier, motsvarande cirka 
10 procent av det totala antalet aktier och röster i bolaget.

ÅRSSTÄMMA 2022
Årsstämma kommer att hållas onsdagen den 27 april 
2022 klockan 15.00 hos Mentice AB, Odinsgatan 10 
i Göteborg. Aktieägare som vill delta i årsstämman 
skall vara registrerad i den av Euroclear Sweden AB 
förda aktieboken tisdagen den 19 april 2022.

VALBEREDNING
Enligt Koden ska Bolaget ha en valberedning vars uppdrag 
ska omfatta beredning och upprättande av förslag till val 
av styrelseledamöter, styrelsens ordförande, ordförande 
vid stämma samt revisorer. Valberedningen ska också 
föreslå arvode till styrelseledamöter och revisorer, 
samt i förekommande fall, om proceduriella regler för 
nästkommande valberedning. Vid årsstämman 17 april 
2019 togs beslutet om instruktion och arbetsordning 
för valberedningen enligt vilken valberedningen ska 
bestå av styrelsens ordförande och tre ledamöter repre-
senterande de tre till röstetalet största aktieägarna vid 
utgången av det tredje kvartalet respektive år. För året 
2021 är detta Lawrence D. Howell som ordförande samt 

representant för Karen Howell största ägare, Sophie 
Hagströmer som representerar Bure samt Anna Sundberg 
som representerar Handelsbanken fonder Sverige. 
Valberedningens sammansättning har offentliggjorts 
på hemsidan senast sex månader för årsstämman.

ERSÄTTNINGSUTSKOTT
Styrelsen i Mentice har på konstituerande styrelsemöte 27 
maj 2020 utsett ett ersättningsutskott, vilket bereder förslag 
avseende ersättningsfrågor. Ersättningsutskottets ansvar-
sområde definieras i styrelsens arbetsordning och ersät-
tningsutskottets instruktion. Ersättningsutskottet består av 
tre styrelseledamöter: Lawrence Howell (ordförande i ersät-
tningsutskottet), Denis Gestin samt Gösta Johannesson.

REVISIONSUTSKOTT
Styrelsen i Mentice har på konstituerande styrelsemöte 27 
maj 2020 utsett ett revisionsutskott. Revisionsutskottets 
ansvarsområde definieras i revisionsutskottets arbet-
sordning och instruktion. Ändamålet med revison-
sutskottetsarbete är att bistå styrelsen för Mentice i 
frågor avseende finansiell rapportering, revision och 
riskhantering. Revisionsutskottet är ett beredande 
organ och styrelsen har det övergripande ansvaret för 
revisionsrelaterade frågor. Revisionsutskottet består av 
tre styrelseledamöter: Eola Änggård Runsten (ordförande 
i revisionsutskottet), David J Ballard samt Johann Koss.

Revisionsutskottets ska särskilt bevaka (i) revisionen 
av årsredovisningen och koncernredovisningen, (ii) 
närståendetransaktioner, väsentliga redovisningsprinciper 
samt väsentlig korrespondens mellan bolagets revisorer 
och ledning, (iii) effektiviteten i bolagets interna kontroll 
över den finansiella rapporteringen, (iv) bolagets rutiner 
rörande anmärkningar avseende bolagets redovisning, 
interna kontroll och revision, (v) revisionsarbetet med 
avseende på omfattning, inriktning och kvalitet inklusive 
uppföljning av genomförd revision, (vi) budgeterade 
och verkliga revisionskostnader, (vii) revisorernas 
rekommendationer, slutsatser, observationer och förslag 
efter genomförd revision, (viii) revisorns opartiskhet 
och självständighet och därvid särskilt uppmärksamma 
om revisorn tillhandahåller bolaget andra tjänster än 
revisionstjänster samt (ix) biträda vid upprättandet av 
förslag till bolagsstämmans beslut om revisorsval.

STYRELSEN
Styrelsen är efter bolagsstämman bolagets högsta 
beslutande organ. Enligt aktiebolagslagen svarar styrelsen 
för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets 
angelägenheter, vilket innebär att styrelsen bland annat 
är ansvarig för att fastställa mål och strategier, säkerställa 
rutiner och system för utvärdering av fastställda mål, 
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fortlöpande utvärdera bolagets resultat och finansiella 
ställning samt utvärdera den operativa ledningen. 
Styrelsen ansvarar vidare för att säkerställa att korrekt 
information ges till bolagets aktieägare, att bolaget 
följer lagar och förordningar och att bolaget tar fram och 
implementerar interna policyer och etiska riktlinjer.

Styrelsen ansvarar också för att säkerställa att årsredovis-
ningen och delårsrapporter upprättas i rätt tid. Dessutom 
utser styrelsen bolagets verkställande direktör. Styrelsens 
ledamöter väljs årligen på årsstämman för tiden intill dess 
nästa årsstämma hållits. Enligt bolagets bolagsordning 
ska styrelsen bestå av lägst tre och högst tio ledamöter 
utan suppleanter. Styrelsen består för närvarande av 
sex ordinarie ledamöter, valda av bolagsstämman, vilka 
presenteras ovan i avsnittet ”Styrelse, ledande befat-
tningshavare och revisorer”. Enligt Koden ska styrelsens 
ordförande väljas av bolagsstämman. Styrelsens ordförande 
har till uppgift att leda styrelsens arbete samt att tillse 
att styrelsens arbete bedrivs effektivt och att styrelsen 
fullgör sina åligganden. Styrelsen följer en skriftlig 
arbetsordning som ses över årligen och fastställs på det 
konstituerande styrelsemötet. Arbetsordningen reglerar 
bland annat styrelsens arbetsformer, arbetsuppgifter, 
beslutsordning inom bolagets styrelse, mötesordning, 
ordförandens arbetsuppgifter samt arbetsfördelningen 
mellan styrelsen och verkställande direktören. Instruktion 
avseende ekonomisk rapportering och instruktion till 
verkställande direktör fastställs också i samband med det 
konstituerande styrelsemötet. Styrelsens arbete bedrivs 
också utifrån en årlig föredragningsplan, som tillgodoser 
styrelsens behov av information. Styrelseordföranden och 
verkställande direktören har vid sidan av styrelsemötena 
en löpande dialog kring förvaltningen av bolaget.

ARBETET I STYRELSEN
Styrelsen sammanträder efter en i förväg beslutad årsplan 
och ska utöver det konstituerande styrelsemötet efter 
årsstämman hålla minst sex ordinarie styrelsemöten 
mellan varje årsstämma. Utöver dessa möten kan 
extramöten arrangeras för behandling av frågor som 
inte kan hänskjutas till något av de ordinarie mötena.

Sammanträdet sker normalt genom fysiskt sammanträf-
fande på Mentice huvudkontor i Göteborg. Om 
det av praktiska skäl är att föredra så sker möten 
digitalt eller i särskilda fall per capsulam.

Ordförande leder och organiserar styrelsen arbete och 
inför varje möte utsänds förslag till agenda och underlag 
för de ärenden som ska behandlas på mötet. Förslaget till 
agenda utarbetas av verkställande direktören i samråd 

med ordföranden. Ärenden som föredras styrelsen är 
för information, diskussion och beslut. Beslut fattas 
först efter diskussion och efter att samtliga närvarande 
ledamöter getts möjlighet att yttra sig. Öppna frågor följs 
upp löpande. Ett att årets möten ägnades särskilt åt strate-
gifrågor. Vid de flesta möten väljer styrelsen att diskutera 
separat utan att företagsledningen är närvarande.

Styrelsen utvärderade sitt arbete under hösten 2021, 
då en självutvärdering där varje ledamot gjorde en 
bedömning av en stor mängd påståenden om styrelsens 
roll och funktion, om styrelsemötena, styrelsemateri-
alet, styrelseledamöterna, styrelsens ordförande samt 
verkställande direktören. Svaren sammanställdes av 
oberoende tredje part och jämfördes med benchmarkindex 
bestående av noterade bolag i Norden. Utvärderingen 
ligger till grund för att ständigt utveckla styrelsearbetet 
och nästa utvärdering kommer att ske regelbundet.

LEDNINGSGRUPP OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR
För personinformation om medlemmarna i lednings-
gruppen, inklusive aktieinnehav, se årsredovisningen 
sid 53 och företagets webbplats (www.mentice.com) 
Mentice ledningsgrupp består av 10 medlemmar 
inklusive den verkställande direktören som har kompe-
tens och erfarenhet från forskning och utveckling, 
kvalitetssäkring, marknadsföring, produktion och 
försäljning av simulatorer inom medicinsk simulering.

Ledningsgruppen sammanträder en gång i månaden. 
Verkställande direktören är underordnad styrelsen 
och ansvarar för bolagets löpande förvaltning och den 
dagliga driften. Arbetsfördelningen mellan styrelsen 
och verkställande direktören anges i arbetsordningen 
för styrelsen och instruktionen för verkställande 
direktör. Verkställande direktören ansvarar också för 
att upprätta rapporter och sammanställa information 
inför styrelsemöten och är föredragande av materi-
alet på styrelsemötena tillsammans med CFO.
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EXTERN REVISION
Bolagets revisor utses av årsstämman för perioden intill 
slutet av nästa årsstämma. Revisorn granskar årsredovis-
ningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande 
direktörens förvaltning. Revisorn ska efter varje räken-
skapsår lämna en revisionsberättelse till bolagsstämman. 
Bolagets revisor rapporterar varje år till styrelsen sina 
iakttagelser från granskningen och sina bedömningar av 
bolagets interna kontroll. Vid årsstämman den 6 maj 2021 
valdes KPMG AB om som bolagets revisor med Fredrik 
Waern som huvudansvarig revisor. Vid årsstämman beslu-
tades också att arvode till revisorn ska utgå i enlighet med 
sedvanliga debiteringsnormer och godkänd räkning. Det 
totala arvodet till revisorn uppgick till 840 TSEK för räken-
skapsåret 2021, vilket i sin helhet avsåg revisionsuppdraget.

INTERN KONTROLL
Den interna kontrollen har som övergripande syfte att 
bidra till att bolagets strategier och målsättningar kan 
genomföras samt säkerställa att den finansiella rappor-
teringen är upprättad i överensstämmelse med lag, 
tillämpliga redovisningsstandarder och övriga krav på 
noterade bolag. Styrelsens ansvar för den interna kontrollen 
regleras i aktiebolagslagen, årsredovisningslagen och 
Koden. I styrelsens arbetsordning och i instruktioner för 
verkställande direktören samt i instruktion för finansiell 
rapportering, vilka samtliga antagits av styrelsen, anges 
roll och ansvarsfördelningen för att bidra till en effektiv 
styrning av bolagets risker. Styrelsen har också som ansvar 
att övervaka bolagets finansiella ställning, att övervaka 
effektiviteten i bolagets interna kontroll och riskhantering, 
att hålla sig informerad om revisionen av årsredovisningen 
och koncernredovisningen samt att granska och övervaka 
revisorns opartiskhet och självständighet. I tillägg till 
ovannämnda kontroller så utför bolaget även löpande kval-
itetskontroll av leverantörer och samarbetspartners för att 
försäkra att de uppfyller de krav som bolaget ställer på dem.

Löpande riskbedömningar görs i samband med strategisk 
planering, prognosarbete och specifika risksessioner för att 
identifiera, kvantifiera och förhålla sig till hur de 
identifierade riskerna kan hanteras och, om möjligt, 
begränsas. Presentation av identifierade risker ska som 
minimum föreläggas styrelsen en gång årligen.

I början av 2021 så erhöll bolaget sitt certifikat för 
godkänd ISO 9001-certifiering. Bolaget har utvecklat 
och implementerat ett kvalitetsledningssystem i syfte 
att förbättra sina övergripande resultat, upprätthålla 
en hög kvalitetsnivå och kundservice samt erbjuda en 
gedigen grund för initiativ inom hållbar utveckling.
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GÖRAN MALMBERG

GROUP CEO & PRESIDENT
Utbildning: Master of Science 

in Mechanical Engineering vid 
Linköpings Tekniska Högskola.

Anslöt till Mentice: 2008

Professionell bakgrund: VD för Mentice sedan 
2008. Över 25 års erfarenhet inom ledningsarbete i 
internationell miljö, försäljning och marknadsföring 
av högteknologiska produkter i olika branscher, 
såsom tillverkning, bilindustri, industriprodukter.

Innehav: 710 670 aktier och 357 480 teckning-
soptioner privat samt via bolag.

HENRIK STORM

Chief Technical Officer
Utbildning: Master of Science in 

Electrical Engineering och Licentiate 
Degree in Applied Mathematics, båda 

vid Chalmers tekniska högskola.

Anslöt till Mentice: 2014

Professionell bakgrund: Mer än 15 års erfarenhet inom 
flertalet teknikutvecklingsområden och ledarskap, från 
mjukvara (inklusive videokomprimering, bildbehandling, 
biometriska matchningsalgoritmer) till hårdvara 
(kiselutveckling och tillverkning, PCB-design, elektronisk 
förpackning och testning, integrering av mobila enheter).

Innehav: 40 848 aktier och 43 330 teckningsoptioner.

MATAR DAKHIL

Executive VP of Medical Device Industry
Utbildning: MSc Mechanical 

Engineering (RWTH Aachen, 
Tyskland), Executive MBA Hult Business 

School (London, Storbritannien)

Anslöt till Mentice: 2005

Professionell bakgrund: Matar har över 20 års 
erfarenhet inom medicinteknisk industri, varav tio år 
inom området kardiologisk intervention. Innan han 
anslöt sig till Mentice hade Matar olika affärsutvecklings-, 
seniora försäljnings- och marknadspositioner i Europa 
(Berlin) och i hela Asien-Stillahavsregionen (inklusive 
Penang, Malaysia, Tokyo, Japan och Shanghai, Kina).

Innehav: 147 833 aktier och 43 330 teckningsoptioner.

EDWARD FÄLT

VP of Product and Strategy
Utbildning: M.Sc Engineering Physics 

vid Chalmers tekniska högskola.

Anslöt till Mentice: 2008

Professionell bakgrund: Edward har 
arbetat för Mentice sedan 2008 och har varit en del av 
ledningsgruppen sedan 2016. Edward varit globalt ansvarig 
för produktutveckling sedan 2019. Innan han anslöt sig 
till Mentice så arbetade Edward som ingenjör, konsult och 
programmerare inom läkemedelsindustrin och han har 
även arbetat vid Svenska Försvarsbyråns forskningsinstitut.

Innehav: 20 000 aktier och 43 330 teckningsoptioner.

PONTUS APPELQVIST

VP & GM Region APAC
Utbildning: MSc Computer 
Science and Engineering vid 

Chalmers tekniska högskola.

Anslöt till Mentice: 2021

Professionell bakgrund: Pontus har över 20 års 
erfarenhet inom simulerings- och virtual reality-industrin 
och en stark historik när det gäller att ta nya teknologier 
till marknaden. Innan han började på Mentice hade 
Pontus flertalet seniora positioner inom försäljning och 
marknadsföring i Singapore och Tokyo, Japan vid bolag 
som Opticore AB, Autodesk Inc. och EON Reality.

Innehav: 0 aktier och 0 teckningsoptioner.
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GUNILLA ANDERSSON

Chief Financial Officer
Utbildning: Kandidatexamen 

i ekonomi –  med redovisning 
som specialinriktning, från 

Handelshögskolan vid Göteborgs 
Universitet.

Anslöt till Mentice: 2021

Professionell bakgrund: Gunilla anslöt till Mentice 
som CFO och har varit en del av ledningsgruppen 
sedan hon började. Innan hon började på Mentice har 
Gunilla haft ett flertal positioner som CFO, där IMI 
Hydronics och Papyrus/Optigroup är de senaste.

Innehav: 3 000 aktier och 0 teckningsoptioner.

MARIA THILMANN

VP of HUMAN RESOURCES
Utbildning: Master of Human 

Resources vid Göteborgs universitet.

Anslöt till Mentice: 2019

Professionell bakgrund: 20 års erfarenhet 
från management inom Human Resources 
inom olika segment och länder.

Innehav: 464 aktier och 2 000 teckningsoptioner.

MARTIN HARRIS

VP of Marketing and 
Business Development

Utbildning: NVQ 3/ BTEC 3 in 
Business Administration vid DDI 

Business School, Chester, Storbritannien.

Anslöt till Mentice: 2006-2013, 2015

Professionell bakgrund: Chef för avdelningen 
för strategiska samarbeten sedan 2017. Tidigare 
arbetsbakgrund inom försäljning, IT och undervisning.

Innehav: 2 000 aktier och 34 483 teckningsoptioner.

THANOS KARRAS

VP & GM Region Americas
Utbildning: Master of Business 

Administration, Kellogg School of 
Management. Bachelor of Engineering i 

datateknik vid University of Florida. Master 
of Engineering i datateknik vid University of Florida.

Anslöt till Mentice: 2019

Professionell bakgrund: Thanos anslöt sig till Mentice 
i början av januari och har omfattande erfarenhet 
från hälso- och sjukvårdssektorn. Thanos har över 
20 års erfarenhet från ledande positioner inom GE 
Imaging, Siemens Healthcare och senast Sectra.

Innehav: 0 aktier och 20 000 teckningsoptioner.

KJELL ASSERLIND

VP & GM EMEA/CIS Region
Utbildning: Mechanical 

Engineering degree, Diploma 
in Higher Marketing and Basic 

Economics vid Göteborgs universitet.

Anslöt till Mentice: 2014

Professionell bakgrund: 20+ års erfarenhet 
inom avancerade IT-lösningar med fokus på 
försäljning, marknadsföring och ledarskap åt 
bolag som Financial Technologies, Nasdaq OMX, 
Xdin, Silicon Graphics och Sun Microsystems.

Innehav: 0 aktier och 43 330 teckningsoptioner.
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LAWRENCE D. HOWELL

Styrelseordförande

Lonnie Howell har haft flera 
ledande befattningar inom bank- 

och investeringssektorn sedan slutet 
av 1970-talet, senast som verkställande 

direktör för EFG International, ett börsnoterat bank-
holdingbolag. Lawrence var verkställande direktör för 
föregångaren, EFG Bank, från 1995 till 1997 och verk-
ställande direktör för EFG Bank Zürich mellan 1997 och 
2005. Mellan 1989-1995 arbetade Lawrence inom Coutts 
& Co. Från 1986 till 1989 spenderade Lawrence tre år 
på Citibank i Schweiz som vice verkställande direktör 
med ansvar för Swiss Ultra High Net Worth-klienter.

Innehav: 8 690 980 aktier ägs av maka 
Karin Howell Bidermann, 54 000 aktier 
genom eget bolag Gulf Offshore Ltd.

Oberoende: Oberoende i förhållande till bolaget och dess 
ledning, men inte i förhållande till större aktieägare.

EOLA ÄNGGÅRD RUNSTEN
Eola Änggård Runsten har haft ledande 
positioner i flertalet olika bolag. Hon är 
för närvarande en oberoende rådgivare 

och har styrelseuppdrag i Sdiptech, ILT 
AB och ACQ Bure. Tidigare erfarenhet 

inkluderar CFO för AcadeMedia AB (publ), 
CFO för EQT Management Sarl, Group Head of Human 
Resources för EQT Partners samt ytterligare positioner 
inom SEB, Affibody AB, Alfred Berg och Handelsbanken.

Innehav: 2 400 aktier.

Oberoende: Oberoende i förhållande till bolaget och 
dess ledning och i förhållande till större aktieägare.

JOHANN KOSS
Johann Koss är internationellt erkänd 
som entreprenör för sitt arbete 

inom socialt entreprenörskap. År 
2000 grundade han den inflytelserika, 

internationella icke-statliga organisationen 
Right To Play. I nuläget är organisationen verksam i över 
20 länder, når över en miljon barn varje vecka samt har 
från och med 2014 en årlig budget uppgående till 48 
miljoner dollar. Johann har fått flera utmärkelser för sitt 
filantropiska arbete och ledarskap. Innan han grundade 
Right To Play var Johan professionell skridskoåkare 
och vann tre guldmedaljer i hastighetsåkning på skrid-
skor vid de olympiska spelen i Lillehammer 1994.

Innehav: 0 aktier och 0 teckningsoptioner.

Oberoende: Oberoende i förhållande till bolaget och 
dess ledning och i förhållande till större aktieägare.
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DENIS GESTIN
Denis Gestin har över 30 års erfar-
enhet av hantering och kommersiell 
utveckling av medicintekniska 

företag. Gestin inledde sin karriär på 
Ela Medical Inc. (Livanova) och anslöt 

senare till St. Jude Medical, där han senast var 
chef över den internationella divisionen (OUS) och bidrog 
till att bolaget utvecklades från ett börsvärde om 600 
miljoner USD till knappt 6 miljarder USD. Han blev sedan 
utnämnd till Senior VP för Global Commercial Integration 
efter fusionen med Abbott Laboratories. Denis sitter som 
styrelseordförande i Holistick Medical, Frankrike och Endo 
Tools Therapeutics samt är styrelseledamot i CathVision.

Innehav: 0 aktier och 0 teckningsoptioner.

Oberoende: Oberoende i förhållande till bolaget och 
dess ledning och i förhållande till större aktieägare.

GÖSTA JOHANNESSON
Gösta Johannesson har över 20 års erfarenhet inom investeringssektorn, 
och han är för närvarande senior rådgivare för investmentbolaget Bure 

Equity. Innan uppdraget på Bure var Gösta partner vid Provider Partners 
mellan 2000 och 2013, där han förhandlade fram och genomförde flera 

fusioner, förvärv och finansieringsrundor. Han har även haft flera ledande 
befattningar på Öhman Fondkommission och Handelsbanken. Gösta är styrelseordförande 
i XVIVO Perfusion, vice ordförande i Interflora, styrelseledamot i Yubico, Scandinova m fl.

Innehav: 10 000 aktier via bolag.

Oberoende: Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning, 
men inte i förhållande till en större aktieägare.

DAVID J. BALLARD
David är en global företagsledare 
inom hälsovårdssektorn med bevisad 
förmåga att förbättra hälsovårdsvärden 

och finansiella resultat för organisa-
tioner kombinerat med internationellt 

ledande tankeutveckling. Innan han anslöt 
sig till Mentice var David verksam som konsult, grundare 
och chef för Mayo-avdelningen inom utvärdering av 
hälsovård, professor i medicin och epidemiologi vid Emory 
University samt senior VP och kvalitetschef för Baylor 
Scott och White Health, det största hälsovårdssystemet 
i Texas. Han innehar för närvarande positionen som 
Executive Advisor för AlertMD, ett företag inom hälso- och 
sjukvårdsanalys och artificiell intelligens som har som 
målsättning att öka kundlojaliteten och effektiviteten 
inom hälso- och sjukvårdssystem, och han är även 
medlem i UNC Chancellor’s Global Leadership Council.

Innehav: 15 905 aktier och 238 320 teckningsoptioner.

Oberoende: Oberoende i förhållande till bolaget och 
dess ledning och i förhållande till större aktieägare.
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TSEK Not
Jan–dec 

2021
Jan–dec 

2020

Nettoomsättning 2,3 185 064 137 503

Övriga intäkter 4 5 155 13 376

190 219 150 879

Råvaror och förnödenheter -35 148 -33 398

Övriga externa kostnader 6, 20 -47 191 -40 248

Personalkostnader 5, 20 -105 426 -81 304

Avskrivningar på materiella tillgångar 12 -4 287 -3 655

Avskrivningar på immateriella tillgångar 11, 23 -17 889 -10 487

-209 941 -169 092

Rörelseresultat (EBIT) -19 722 -18 213

Finansiella intäkter 4 1 306

Finansiella kostnader -1 553 -1 679

Finansnetto 7 -1 549 -373

Resultat före skatt (EBT) -21 271 -18 586

Skatt 8 -7 920 5 494

Årets resultat -29 191 -13 092

Årets resultat hänförligt till:

Moderbolagets ägare -29 191 -13 092

Resultat per aktie 9

Före utspädning (SEK) -1,18 -0,54

Efter utspädning (SEK) -1,18 -0,54

Rapport över resultat för koncernen

Rapport över resultat och övrigt totalresultat för koncernen

TSEK Not
Jan–dec 

2021
Jan–dec 

2020

Årets resultat -29 191 -13 092

Övrigt totalresultat

Poster som inte kan omföras till årets resultat

Poster som kan omföras till årets resultat

Årets omräkningsdifferenser vid omräkning av utländska verksamheter 2 827 -1 980

Årets övriga totalresultat 2 827 -1 980

Årets totalresultat -26 364 -15 072
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TSEK Not
Dec 
2021

Dec 
2020

Tillgångar

Goodwill 11 42 291 42 291

Patent 11 17 945 20 162

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 11 45 766 38 914

Materiella anläggningstillgångar 12 14 091 7 970

Nyttjanderättstillgångar 13 14 062 11 221

Uppskjuten skattefordran 8 13 966 20 576

Summa anläggningstillgångar 148 121 141 133

Varulager 15 9 195 5 769

Kundfordringar 14 68 324 29 481

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 16 17 895 16 493

Övriga fordringar 5 672 3 642

Kassa och bank 17 12 697 48 753

Summa omsättningstillgångar 113 783 104 138

Summa tillgångar 261 904 245 271

Eget kapital

Aktiekapital 1 238 1 236

Övrigt tillskjutet kapital 144 760 144 760

Balanserat resultat -9 111 17 255

Summa eget kapital 18 136 887 163 251

Långfristiga skulder

Räntebärande skulder, långfristig del 19 10 086 6 368

Summa långfristiga skulder 10 086 6 368

Leverantörsskulder 21 8 997 16 763

Aktuell skatteskulder 8 319 166

Övriga skulder 3 602 2 829

Räntebärande skulder, kortfristig del 4 618 5 142

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 20 97 395 50 752

Summa kortfristiga skulder 114 931 75 652

Summa eget kapital och skulder 261 904 245 271

Balansräkning för koncernen
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TSEK Aktiekapital
Övrigt 

tillskjutet 
kapital

Omräknings- 
reserv

Balanserade 
vinstmedel

Summa eget 
kapital

Ingående kapital 2020-01-01 1 207 91 231 61 32 266 124 765

Transaktioner med koncernens ägare

Nyemission 29 50 009 50 038

Nyemission där aktierna inte registrerats 3 520 3 520

Årets resultat -13 092 -13 092

Årets övriga totalresultat -1 980 -1 980

Årets totalresultat -1 980 -13 092 -15 072

Utgående eget kapital 2020-12-31 1 236 144 760 -1 919 19 174 163 251

Ingående kapital 2021-01-01 1 236 144 760 -1 919 19 174 163 251

Transaktioner med koncernens ägare

Inbetald premie vid utfärdande av optioner

Nyemission 2 -2 0

Nyemission där aktierna inte registrerats 0

Årets resultat -29 191 -29 191

Årets övriga totalresultat 2 827 2 827

Årets totalresultat 2 827 -29 191 -26 364

Utgående eget kapital 2021-12-31 1 238 144 760 908 -10 019 136 887

Rapport över förändring i eget kapital för koncernen
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TSEK Not
Jan–dec 

2021
Jan–dec 

2020

Den löpande verksamheten

27

Resultat före skatt -21 271 -18 586

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 22 367 15 214

Betald skatt -434 -498

Ökning (-)/Minskning (+) av rörelsefordringar -39 425 10 671

Ökning (-)/Minskning (+) av varulager -3 138 2 988

Ökning (-)/Minskning (+) av rörelseskulder 36 771 20 745

Kassaflöde från den löpande verksamheten -5 130 30 534

Investeringsverksamheten

Förvärv av materiella anläggningstillgångar 12 -9 049 -3 275

Förvärv av verksamheter och dess nettokassaeffekt 10 - 367

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar 11 -16 853 -22 063

Kassaflöde från investeringsverksamheten -25 902 -24 971

Finansieringsverksamheten

Amortering av leasing skuld 13 -5 783 -3 978

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -5 783 -3 978

Årets kassaflöde -36 815 1 585

Likvida medel vid årets början 48 753 48 041

Kursdifferens i likvida medel 759 -873

Likvida medel vid årets slut 12 697 48 753

Kassaflöde för koncernen
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TSEK Not
Jan–dec 

2021
Jan–dec 

2020

Nettoomsättning 2.3 132 723 103 361

Aktiverat arbete för egen räkning 11 16 456 22 063

Övriga intäkter 4 5 159 8 622

154 338 134 046

Råvaror och förnödenheter -23 618 -23 273

Övriga externa kostnader 6, 20 -67 068 -63 170

Personalkostnader 5, 20 -75 776 -63 998

Avskrivningar på materiella tillgångar 12 -881 -497

Avskrivningar på immateriella tillgångar 11 -20 840 -5 526

-188 183 -156 464

Rörelseresultat (EBIT) -33 845 -22 418

Finansiella intäkter 9 600 1 220

Finansiella kostnader -1 836 -1 309

Finansnetto 7 7 764 -89

Resultat efter finansnetto -26 081 -22 507

Bolagsskatt 8 -5 194 5 411

Årets resultat -31 275 -17 096

Resultaträkning för moderbolaget
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Rapport över resultat och övrigt totalresultat för moderbolaget

TSEK Not Jan-dec 2021 Jan-dec 2020

Årets resultat -31 275 -17 096

Övrigt totalresultat

Poster som inte kan omföras till årets resultat

Poster som kan omföras till årets resultat

Årets övriga totalresultat

Årets totalresultat -31 275 -17 096
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TSEK Not
Dec 
2021

Dec 
2020

Tillgångar

Immateriella och materiella anläggningstillgångar

Goodwill 11 34 093 42 759

Patent 11 19 016 21 636

balanserade kostnader för utvecklingsarbeten 11 45 766 38 914

Materiella tillgångar 12 3 158 2 334

Finansiella tillgångar

Aktier i dotterbolag 26 41 656 41 656

Långfristiga fordringar koncernbolag 19 13 476 2 679

Uppskjuten skattefordran 8 7 966 13 123

Summa anläggningstillgångar 165 132 163 100

Varulager 15 6 541 4 801

Kundfordringar 14 35 400 22 309

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 16 6 887 9 274

Övriga fordringar 15 075 3 215

Kassa och bank 17 4 968 41 388

Summa omsättningstillgångar 68 871 80 987

Summa tillgångar 234 003 244 087

Balansräkning för moderbolaget
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Balansräkning för moderbolaget

TSEK Not
Dec 
2021

Dec 
2020

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital 1 238 1 236

Fond för utvecklingskostnader 52 914 45 750

Fritt eget kapital

Överkursfond 144 750 144 760

Balanserat resultat -35 316 -11 058

Årets resultat -31 275 -17 096

Summa eget kapital 18 132 311 163 592

Långfristiga skulder

Långfristiga skulder till koncernbolag 19 31 449 28 966

Summa långfristiga skulder 31 449 28 966

Leverantörsskulder 21 7 978 15 797

Aktuella skatteskulder 8 -

Övriga skulder 3 805 1 422

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 20 58 460 34 310

Summa kortfristiga skulder 70 243 51 529

Summa eget kapital och skulder 234 003 244 087
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Bundet kapital Fritt eget kapital

TSEK Aktiekapital
Fond för 

utvecklingsutgifter
Överkursfond

Balanserat 
resultat

Årets resultat
Summa eget 

kapital

Ingående kapital 
2020-01-01

1 207 27 894 91 230 23 962 -17 160 127 133

Föreslagen 
vinstdisposition

-17 160 17 160

Transaktioner med 
moderbolagets ägare

Nyemission 29 50 009 50 038

Inte registrerad 
nyemission

3 521 3 521

Årets resultat 17 856 -17 860 -17 096 -17 100

Årets övriga 
totalresultat

0

Årets totalresultat 0 -17 096 -17 096

Utgående kapital 
2020-12-31

1 236 45 750 144 760 -11 058 -17 096 163 592

Ingående kapital 
2021-01-01

1 236 45 750 144 760 -11 058 -17 096 163 592

Föreslagen 
vinstdisposition

-17 096 17 096

Transaktioner med 
moderbolagets ägare

Omflyttning vid 
registrering

2 -2 0

Årets resultat 7 164 -10 -7 160 -31 275 -31 281

Årets övriga 
totalresultat

0 0

Årets totalresultat 0 -31 275 -31 275

Utgående kapital 
2021-12-31

1 238 52 914 144 750 -35 316 -31 275 132 311

Rapport över förändring i eget kapital för moderbolag
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TSEK Not
Jan–dec 

2021
Jan–dec 

2020

27

Den löpande verksamheten

Resultat före skatt -26 081 -22 507

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 12 242 6 143

Betald skatt -254 -215

Ökning (-)/Minskning (+) av rörelsefordringar -21 723 29 038

Ökning (-)/Minskning (+) av varulager -2 187 -19

Ökning (+)/ Minskning (-) av rörelseskulder 21 178 9 757

Kassaflöde från den löpande verksamheten -16 825 22 197

Investeringsverksamheten

Kassaflöde från investeringsverksamheten

Förvärv av materiella anläggningstillgångar 12 -1 709 -1 266

Förvärv av verksamheter och dess nettokassaeffekt 10 0 367

Förvärv av balanserade utvecklingskostnader 11 -16 456 -22 063

Förvärv av finansiell tillgång -1 430 0

Kassaflöde från investeringsverksamheten -19 595 -22 962

Finansieringsverksamheten

Teckningsoptionsprogram -5 0

Amortering av leasingskuld 0 0

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -5 0

Årets kassaflöde -36 420 -765

Likvida medel vid årets början 41 388 42 152

Kursdifferens i likvida medel 0 1

Likvida medel vid årets slut 4 968 41 388

Moderbolagets kassaflödesanalys

6 8

M o d e r b o l a g e t s  k a s s a f l ö d e s a n a ly s

M e n t i c e  A B  ( p u b l )  Å r s r e d o v i s n i n g  2 0 2 1



Noter till de finansiella rapporterna

NOT 1 • Redovisningsprinciper 
Årsredovisningen och koncernredovisningen har godkänts 
för utfärdande av styrelsen och verkställande direktören 
den 5e april 2022. Koncernens rapport över resultat och 
övrigt totalresultat och rapport över finansiell ställning 
och moderbolagets resultat- och balansräkning blir 
föremål för fastställelse på årsstämman den 27 april 2022.

Koncernredovisningen har upprättats utifrån antagandet 
om fortlevnad (going concern). Tillgångar och skulder är 
värderade till sina historiska anskaffningsvärden med 
undantag för vissa finansiella tillgångar och skulder 
som värderas till verkliga värden. De nedan angivna 
redovisningsprinciperna har, med de undantag som 
närmare beskrivs, tillämpats konsekvent på samtliga 
perioder som presenteras i koncernens finansiella 
rapporter. Koncernens redovisningsprinciper har 
vidare konsekvent tillämpats av koncernens företag. 
Inga nya eller ändrade redovisningsprinciper eller 
tolkningar som trädde i kraft under 2021 har haft någon 
påverkan på Mentices finansiella rapporter och inga 
ändringar senare under 2022 bedöms i nuläget.

Överensstämmelse med normgivning och lag
Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med 
International Financial Reporting Standards (IFRS) utgivna 
av International Accounting Standards Board (IASB) 
sådana de antagits av EU. Vidare har Rådet för finansiell 
rapporteringsrekommendation RFR 1 Kompletterande 
redovisningsregler för koncerner tillämpats.

Moderbolagets årsredovisning är upprättad i enlighet 
med årsredovisningslagen (1995:1554) och tillämpning 
av rekommendation RFR 2 Redovisning för juridiska 
personer från Rådet för finansiell rapportering. Detta 
innebär att IFRS-värderings- och upplysningsre-
gler tillämpas med de avvikelser som framgår av 
avsnittet ”Moderbolagets redovisningsprinciper”

Värderingsgrunder tillämpade vid 
upprättandet av de finansiella rapporterna
Koncernens tillgångar och skulder i balansräkningen 
värderas till upplupet anskaffningsvärde, förutom 
derivatinstrument som värderas till verkligt värde.

Funktionell valuta och rapporteringsvaluta
Moderbolagets funktionella valuta är svenska kronor som 
även utgör rapporteringsvalutan för moderbolaget och 
för koncernen. Det innebär att de finansiella rapportera 
presenteras i svenska kronor. Samtliga belopp, om inte 
annat anges är avrundade till närmaste tusental.

Klassificering M.M.
Anläggningstillgångar, långfristiga skulder och avsät-
tningar består i allt väsentligt enbart av belopp som 
förväntas återvinnas eller betalas efter mer än 12 månader 
räknat från balansdagen. Omsättningstillgångar och 
kortfristiga skulder består i allt väsentligt enbart av belopp 
som förväntas återvinnas eller betalas inom 12 månader 
räknat från balansdagen med undantag av förutbetalda 
intäkter som härrör sig från vår prenumerationsbase-
rade affärsmodell och kan gälla skulder för 3-5 år.

Förutsättningar vid upprättande av moderbolagets 
och koncernens finansiella rapporter
Att upprätta rapporter i överensstämmelse med IFRS 
kräver användning av en del viktiga uppskattningar för 
redovisningsändamål. Vidare krävs att ledningen gör 
vissa bedömningar vid tillämpningen av koncernens 
redovisningsprinciper. De områden som innefattar 
hög grad av bedömning, som är komplexa eller sådana 
områden där antaganden och uppskattningar är av 
väsentlig betydelse för koncernredovisningen anges 
i respektive not. Under fjärde kvartalet påverkades 
periodens resultat av flera utgifter av engångskar-
aktär, antingen för kvartalet eller för helåret. Totalt 
påverkades årets resultat negativt med 4,6 MSEK.

MSEK

Råvaror och förnödenheter 1,0

Omräkning av kommission till säljare 2,3

Reserv för amerikansk sales tax 1,3

Total effekt på EBITDA 4,6

De projekt som aktiverats i balansräkningen kan med 
rimlig säkerhet antas generera ekonomiska fördelar inom 
en överskådlig framtid.  Tillgångarna skrivs av linjärt över 
bedömd nyttjandeperiod. Nedskrivningsprövning av good-
will och patent sker varje år och genom beräkning av kass-
agenererade enheters återvinningsvärde för bedömning 
av eventuellt nedskrivningsbehov på goodwill och patent 
har flertalet antaganden om framtida förhållanden och 
uppskattningar gjorts. När koncernens nedskrivningstest 
görs används en VACC om 22,1% och koncernens affärsplan 
används som prognos. För forskning och utvecklingstill-
gångar görs separat bedömning per projekt och för 2021 
gjordes nedskrivning av 2,2 MSEK för ett av projekten, 
med bas i ändrat scope för ett utvecklingsprojekt.

6 9

N o t e r  t i l l  d e  f i n a n s i e l l a  r a p p o r t e r n a

M e n t i c e  A B  ( p u b l )  Å r s r e d o v i s n i n g  2 0 2 1

N o t e r  t i l l  d e  f i n a n s i e l l a  r a p p o r t e r n a



Konsolideringsprinciper
Dotterbolag
I koncernens bokslut ingår moderbolaget Mentice AB 
(publ), det helägda dotterbolaget i Amerika, Mentice 
Inc, det helägda dotterbolaget i Schweiz, Mentice 

SA, det helägda dotterbolaget i Kina, Mentice MBJ 
och det helägda dotterbolaget i Japan, Mentice KK. 
Bolaget Vascular Simulations som förvärvades under 
kvartal 4 2020 genomfördes som en inkråmsaffär.

Konsolideringsprinciper i koncernen
Alla dotterbolag redovisas enligt förvärvsmetoden, vilket 
innebär att tillgångar och skulder redovisas till verkliga 
värden enligt upprättad förvävsanalys. Skillnaden 
mellan anskaffningsvärdet för dotterbolagsaktierna och 
det verkliga värdet av förvärvade tillgångar, övertagna 
skulder och eventualförpliktelser utgör koncernmässig 
goodwill. Dotterbolagens finansiella rapporter tas in i 
koncernredovisningen från och med förvärvstidpunkten 
till det datum då det bestämmande inflytandet upphör. 
Koncerninterna fordringar och skulder, intäkter och 
kostnader samt orealiserade vinster eller förluster som 
uppkommer från koncerninterna transaktioner mellan 
koncernbolag elimineras i sin helhet vid upprättandet av 
koncernredovisningen. Orealiserade förluster elimineras 
på samma sätt som orealiserade vinster, men endast i den 
utsträckning det inte finns något nedskrivningsbehov.

Omräkningsdifferenser som uppstår vid valutaom-
räkning av utlandsverksamheter redovisas i övrigt 
totalresultat och ackumuleras i en separat kompo-
nent i eget kapital, benämnd omräkningsreserv.

Utländsk valuta
Transaktioner i utländsk valuta omräknas till den 
funktionella valutan till den valutakurs som föreligger 

på transaktionsdagen. Funktionell valuta är valutan 
i den primära ekonomiska miljöer bolagen bedriver 
sin verksamhet. Monetära tillgångar och skulder i 
utländsk valuta räknas om till den funktionella valutan 
till den valutakurs som föreligger på balansdagen.

Valutakursdifferenser som uppstår vid omräkningarna 
redovisas i årets resultat. Icke-monetära tillgångar och 
skulder som redovisas till historiska anskaffningsvärden 
omräknas till valutakurs vid transaktionstillfället. 
Icke-monetära tillgångar och skulder som redovisas 
till verkliga värden omräknas till den funktionella 
valutan till den kurs som råder vid tidpunkten för 
värdering till verkligt värde. Per balansdagen var det 
verkliga värdet av utestående terminskontrakt 0 (215) 
TSEK vilket redovisats som intäkt eller kostnad i resul-
taträkningen. Säkringsredovisning tillämpas ej.

Intäkter och prestationsåtaganden
Intäkt värderas utifrån den ersättning som specif-
iceras i avtalet med kunden. Koncernen redovisar 
intäkten när kontroll över en vara eller tjänst överförs 
till kunden. Information om karaktären på och 
tidpunkten för uppfyllande av prestationsåtaganden 
i avtal med kunder och tillhörande intäktsre-
dovisningsprinciper sammanfattas nedan:

Följande valutakurser har använts i bokslutet:

Genomsnittskurs Balansdagskurs

Valuta 2021 2020 2021 2020

AED 2,5643 2,4901 2,7026 2,2400

BRL 1,5906 1,8167 1,5856 1,5715

CAD 6,8453 6,8603 7,0636 6,3996

CHF 9,3845 9,7979 9,8546 9,2541

CNY 1,3307 1,3329 1,4186 1,2537

EUR 10,1449 10,4767 10,2269 10,0375

GBP 11,8022 11,7981 12,0179 11,0873

JPY 0,0781 0,0861 0,0785 0,0792

USD 8,5815 9,2038 9,0437 8,1886

Källa: Riksbanken
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Intäkter från försäljning av simulatorer och programvaror
Intäkter från systemförsäljning, dvs simulatorer och 
mjukvarulicenser, redovisas som intäkt vid leverans då 
kontrollen övergått till köparen. Intäkter från försäljning 
av mjukvarulicenser enligt prenumerationsmodell 
redovisas över perioden den löper, vanligtvis ett år.

Intäkter från försäljning av tjänster
intäkter från service och supportavtal redovisas 
över perioden då de löper, vanligtvis ett år.

Intäkter från konsultuppdrag
intäkter från kundanpassade konsultup-
pdrag, som löper över tid, redovisas som 
intäkt baserat på faktiskt upparbetat tid

Segmentsrapportering
Ett rörelsesegment är en del av koncernen som bedriver 
verksamhet från vilken den kan generera intäkter och 
för vilka det finns fristående finansiell information till-
gänglig. Ett rörelsesegments följs vidare upp av bolagets 
högste verkställande beslutsfattare för att utvärdera 
intäkterna samt för att kunna allokera resurser till 
rörelsesegmentet. Se not 3 för ytterligare beskrivning av 
indelningen och presentationen av rörelsesegment.

Finansiella intäkter och kostnader
Finansiella intäkter och kostnader består av ränteintäkter 
på bankmedel, fordringar och räntebärande värde-
papper, räntekostnader på lån, utdelningsintäkter, 
valutakursdifferenser, orealiserade och realiserade 
vinster på finansiella placeringar samt derivatinstrument 
som används inom den finansiella verksamheten.

Leasingavtal
Hyra redovisas i enlighet med IFRS 16 som nyttjanderätter 
såsom hyresavtal för lokaler som en tillgång i balans-
räkningen och en leasingskuld redovisas som en 
skyldighet vilket representerar en skyldighet att 
betala framtida leasingbetalningar kopplade tillny-
ttjanderätten. Avtal där den återstående leasing perioden 
är kortare än 12 månader definieras som kortfristiga 
leasingavtal, varav de inte redovisas som en tillgång 
utan kostnadsförs under den period då användningen 
sker. Om underliggande värde på tillgång är lägre 
än femtiotusen kronor så används undantaget för 
småleasar och beloppet tas i resultaträkningen direkt.

Skatter
Inkomstskatter utgörs av aktuell skatt och uppskjuten-
skatt. Inkomstskatter redovisas i årets resultat förutom 
då underliggande transaktion redovisats i övrigt total 
resultat eller i eget kapital varvid tillhörande skatteeffekt 
redovisas i övrigt totalresultat eller i eget kapital.

Aktuell skattekostnad beräknas på basis av de skatteregler 
som på balansdagen är beslutade eller i praktiken beslutade 
i de länder där moderbolag och dotterbolag är verksamma 
och genererar skattepliktiga intäkter och är skatt som ska 
betalas eller erhållas avseende aktuellt år, med tillämpning 
av de skattesatser som är beslutade eller i praktiken beslu-
tade per balansdagen. Till aktuell skatt hör även justering 
av aktuell skatt hänförlig till tidigare perioder. Uppskjutna 
skattefordringar avseende avdragsgilla temporära skill-
nader och underskottsavdrag redovisas i sin helhet, enligt 
balansräkningsmetoden, på alla temporära skillnader 
som uppkommer mellan det skattemässiga värdet på 
tillgångar och skulder och dessas redovisade värden i 
koncernredovisningen. Underskottsavdrag redovisas 
endast i den mån det är sannolikt att dessa kommer att 
kunna utnyttjas och värdet på uppskjutna skattefordringar 
reduceras när det inte längre bedöms sannolikt att de kan 
utnyttjas. I december 2021 återfördes 5,2 MSEK av skatte-
fordringar för underskottsavdrag avseende moderbolaget 
som ett resultat av förändrad bedömning av utnyttjande.

Eventuellt tillkommande inkomstskatt som uppkommer 
vid utdelning redovisas vid samma tidpunkt som 
när utdelningen redovisas som en skuld.

Immateriella anläggningstillgångar
Forskning och utveckling
Utgifter för utveckling, där forskningsresultat eller annan 
kunskap tillämpas för att åstadkomma nya eller förbät-
trade produkter eller processer, redovisas som en tillgång 
i rapporten över finansiell ställning, om produkten eller 
processen är tekniskt och kommersiellt användbar och 
bolaget har tillräckliga resurser att fullfölja utvecklingen 
och därefter använda eller sälja den immateriella till-
gången. Det redovisade värdet inkluderar samtliga direkt 
hänförbara utgifter; till exempel för material och tjänster, 
ersättningar till anställda, registrering av en juridisk 
rättighet, avskrivningar på patent och licenser samt 
låneutgifter i enlighet med IAS 23. Övriga utgifter 
för utveckling redovisas i årets resultat som kostnad 
när de uppkommer. I rapport över finansiell ställning 
redovisade utvecklingsutgifter är upptagna till anskaf-
fningsvärde minus ackumulerade avskrivningar 
och eventuella nedskrivningar (se nedan).

Beräknade nyttjandeperioder:
 ∞ balanserade utvecklingsutgifter är 5 år

Övriga immateriella tillgångar
Övriga immateriella tillgångar som förvärvats 
av koncernen utgörs av patent och goodwill och 
redovisas till anskaffningsvärde minus ackumulerade 
avskrivningar och nedskrivningar (se nedan).

Beräknade nyttjandeperioder såvida inte sådana 
nyttjande perioder är obestämbara:
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 ∞ Patent 10-20 år

Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas i koncernen 
till anskaffningsvärde efter avdrag för ackumulerade 
avskrivningar och eventuella nedskrivningar. I anskaff-
ningsvärdet ingår inköpspriset samt utgifter direkt hänför-
bara till tillgången för att bringa den på plats och i skick 
för att utnyttjas i enlighet med syftet med anskaffningen. 
Låneutgifter som är direkt hänförliga till inköp, konstruk-
tion eller produktion av tillgångar som tar en betydande 
tid i anspråk att färdigställa för avsedd användning eller 
försäljning ingår i anskaffningsvärdet. Avskrivning sker 
linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod.

Beräknade nyttjandeperioder:
 ∞ inventarier, verktyg och installationer 5 år

Nedskrivningar av immateriella och 
materiella anläggningstillgångar
Vid varje rapporttillfälle görs en bedömning av om det 
föreligger någon indikation på en värdeminskning 
avseende koncernens immateriella och materiella 
tillgångar. Eventuella nedskrivningsbehov avseende 
goodwill och övriga immateriella tillgångar vilka inte 
skriva av löpande, prövas årligen eller oftare om det finns 
indikationer på att tillgången kan ha minskat i värde. 
Om så är fallet gör koncernen en bedömning av tillgångs 
återvinningsvärde. Återvinningsvärdet utgörs av det 
högsta av tillgångens verkliga värde, med avdrag för 
försäljningskostnader och nyttjandevärdet.  Med nyttjan-
devärde avses nuvärdet av samtliga in- och utbetalningar 
som är hänförliga till tillgången under den period den 
förväntas nyttjas i verksamheten med tillägg av nuvärdet 
av nettoförsäljningsvärdet vid nyttjandeperioden slut.

När koncernens nedskrivningstest görs används en VACC 
om 22,1% och koncernens affärsplan används som prognos.

För forskning och utvecklingstillgångar görs 
separat bedömning per projekt och för 2021 gjordes 
nedskrivning av 2,2 MSEK för ett av projekten, med 
bas i ändrat scope för ett utvecklingsprojekt.

Varulager
Varulager värderas till det lägsta av anskaffningsvärdet 
och nettoförsäljningsvärdet. Anskaffningsvärdet 
för varulager beräknas genom tillämpning av först 
in, först ut - metoden (FIFU) och inkluderar utgifter 
som uppkommit vid förvärvet av lagertillgångarna 
och transport av dem till deras nuvarande plats 
och skick. Här har även inkuransrisk beaktats

Kundfordringar och övriga fordringar
Kundfordringar tas upp i balansräkningen när faktura 
har skickats. Avdrag görs för osäkra fordringar, vilka 

bedöms individuellt. Nedskrivningar av kundfordringar 
redovisas i rörelsens kostnader. En övrig tillgång tas upp 
i balansräkningen när bolaget blir part till fordran.

Finansiella tillgångar och skulder
En finansiell tillgång eller finansiell skuld tas upp i 
balansräkningen när bolaget blir part till tillgången eller 
skuldens avtalsmässiga villkor. En finansiell tillgång 
tas bort från balansräkningen när rättigheterna i avtalet 
realiseras eller förfaller eller bolaget förlorar kontrollen 
över dem. Detsamma gäller för del av en finansiell till-
gång. En finansiell skuld tas bort från balansräkningen 
när förpliktelsen i avtalet fullgörs eller på annat sätt 
utsläcks. Detsamma gäller för del av en finansiell skuld. 
Fordringar och skulder i utländsk valuta värderas till 
balansdagens kurs. Kursdifferenser på rörelsefordringar 
och rörelseskulder ingår i rörelseresultatet medan 
kursdifferenser på finansiella fordringar och skulder 
redovisas bland finansiella poster. Finansiella tillgångar 
och skulder värderas till upplupet anskaffningsvärde 
med undantag för valutaderivat som värderas till verkligt 
värde med värdeförändringar över resultaträkningen.

Kassa och bank
Kassa och bank omfattar kassa, omedelbart till-
gängliga banktillgodohavanden samt övriga 
penningmarknadsinstrument med ursprunglig 
löptid understigande tre månader.

Leverantörsskulder
Leverantörsskulder redovisas i koncernens balans-
räkning till verkligt värde när faktura mottagits.

Statliga stöd
Statliga bidrag relaterar till ekonomiska bidrag från statliga 
organ som erhållits i utbyte mot att Mentice uppfyller vissa 
uppställda villkor. Bidrag som är hänförliga till resultatet 
redovisas som en förutbetald intäkt i balansräkningen och 
intäktsförs så att de möter kostnaden som stödet avser. 
Under 2021 har statliga stöd uppgående till 0 (6 161) TSEK 
erhållits vilket i sin helhet har redovisats i resultaträk-
ningen. Under covid-19-pandemin erhöll Mentice stöd 
relaterade till statliga permitteringsprogram under 2020, 
inga sådana stöd har utbetalats under 2021. Av det totala 
beloppet för erhållna stöd har 0 (4 755) TSEK erhållits i 
USA och resterande 0 (1 406) TSEK erhållits i Sverige.

Resultat per aktie
Beräkningen av resultat per aktie baseras på årets resultat 
i koncernen hänförligt till moderbolagets ägare och på det 
vägda genomsnittliga antalet aktier utestående under året.
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Optionsprogram
Det finns ett utestående teckningsoptionsprogram som 
riktats till bolagets anställda. Anställda som önskat delta 
i optionsprogram har erlagt en premie som motsvarar 
marknadsvärdet av teckningsoptionen beräknat igenom 
Black & Sholes formel. Eftersom marknadsvärdet har 
erlagts uppkommer ingen effekt på företagets resultat för 
perioden eller för dess finansiella ställning. En beskrivning 
av teckningsoptionsprogrammet återfinns under not 5.

Eventualförpliktelser
En eventualförpliktelse redovisas när det finns ett möjligt 
åtagande som härrör från inträffade händelser och vars 
förekomst bekräftas endast av en eller flera osäkra framtida 
händelser eller när det finns ett åtagande som inte redovisas 
som en skuld eller avsättning på grund av att det inte är 
troligt att ett utflöde av resurser kommer att krävas.

Moderbolagets redovisningsprinciper
Moderbolaget har upprättat sin årsredovisning enligt 
årsredovisningslagen (1995:1554) och Rådet för finansiell 
rapporteringsrekommendation RFR 2 Redovisning för jurid-
iska personer. Även av Rådet för finansiell rapporterings 
utgivna uttalanden gällande för noterade företag tillämpas. 
RFR2 innebär att moderbolaget i årsredovisningen för den 
juridiska personen ska tillämpa samtliga av EU antagna 
IFRS och uttalanden gällande för noterade företag så långt 
detta är möjligt inom ramen för årsredovisningslagen, 
tryggandelagen och med hänsyntill sambandet mellan 
redovisning och beskattning. Rekommendationen anger 
vilka undantag från och tillägg till IFRS som ska göras.

Skillnader mellan koncernens och 
moderbolagets redovisningsprinciper
Skillnaderna mellan koncernens och moderbolagets 
redovisningsprinciper framgår nedan. De nedan 
angivna redovisningsprinciperna för moderbolaget 
har tillämpats konsekvent på samtliga perioder som 
presenteras i moderbolagets finansiella rapporter.

Leasing
Moderbolaget tillämpar inte IFRS 16 i enlighet med 
undantaget som finns i RFR 2. Som leasetagare 
redovisar moderbolaget leasingavgifter som kostnad 
linjärt över leasingperioden och således redovisas inte 
nyttjanderätter och leasingskulder i balansräkningen.

Klassificering och uppställningsformer
Resultaträkning och balansräkning är för moderbolaget 
uppställda enligt årsredovisningslagens scheman, 
rapporten över förändring i eget kapital och kassaflöde-
sanalysen baseras på IAS 1 Utformning av finansiella 
rapporter respektive IAS 7 Rapport över kassaflöden. 
De skillnader mot koncernens rapporter som gör sig 
gällande i moderbolagetsresultat- och balansräkningar 
utgörs främst av redovisning av eget kapital.

Dotterbolag
Andelar i dotterbolag redovisas i moderbolaget enligt 
anskaffningsvärdemetoden. Detta innebär att transak-
tionsutgifter inkluderas i det redovisade värdet för 
innehav i dotterbolag I koncernredovisningen redovisas 
transaktionsutgifter hänförliga till dotterbolag direkt 
i resultat när dessa uppkommer. Prövning av värdet på 
dotterbolag sker när det finns indikation på värdenedgång.

Inkomstskatter
I moderbolaget redovisas bokslutsdispositioner inklu-
sive uppskjuten skatteskuld. I koncernredovisningen 
delas däremot bokslutsdispositioner upp på uppskjuten 
skatteskuld och eget kapital. I resultaträkningen görs i 
moderbolaget på motsvarande sätt ingen fördelning av del 
av bokslutsdispositioner till uppskjuten skattekostnad.

Goodwill
Moderbolaget skriver av på inkråmsgood-
will vilket inte sker i koncernen.
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NOT 2 • Intäkter

Menticekoncernen delar upp intäkten från avtal med kunder i tre delar, 
produktgrupp, geografisk marknad och affärsområden.

Bolagets största kund är 12,1 (11,6) % av koncernens totala nettoomsättning, vilket är 22,315 (16,001) 
TSEK. Nettoomsättningen rapporteras under affärsområdet medicinteknisk industri.

Gruppens försäljning per affärsområde finns i tabellen nedan.

Affärsområdet Medicinteknisk industri består av globala bolag som levererar produkter där Mentice utvecklar 
anpassningsbara simuleringslösningar som integreras för att lösa specifika kundbehov. Affärsområdet inklud-
erar lösningar för utbildning, försäljning och marknadsföring, forskning och kliniska utvärderingar.

Affärsområdet för Sjukhussystem inkluderar all försäljning mot utbildningsföretag inom den akademiska sjukhus 
och universitetssjukhus inklusive deras utbildning till sjukvårdsföretag. Det senare området fokuseras på lösningar 
för kontinuerlig professionell utveckling, underhåll av kompetenser och planering, övning och fysisk guidning.

Strategiska samarbeten refererar till Mentice integrerade lösningar med ledande ”cath lab”-system 
från ledande leverantörer som Siemens Healthineers, Philips Healthcare and Laerdal.

Nettoomsättning per affärsområde 
TSEK

Jan–dec 
2021

Jan–dec 
2020

Förändring

Medicinteknisk industri 139 160 87 528 59,0%

Sjukhussystem 31 576 34 917 -9,6%

Strategiska samarbeten 14 328 15 058 -4,9%

Totalt 185 064 137 503 34,6%

Fördelning av nettoomsättning

Nettoomsättning per produktgrupp 
TSEK

Koncernen Moderbolaget

Jan-dec 
2021

Jan-dec 
2020

Jan-dec 
2021

Jan-dec 
2020

System 78 570 63 177 46 754 56 239

Mjukvara 39 756 28 484 24 193 20 953

Support & Service 66 738 45 843 61 776 26 169

Totalt 185 064 137 504 132 723 103 361

Medicinteknisk industri

Sjukhussystem

Strategiska samarbeten

66%

20%

14%

74%

19%

7%

Jan–dec 2020Jan–dec 2021
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NOT 2 • Intäkter, forts.

NETTOOMSÄTTNING PER GEOGRAFISK MARKNAD

Mentice redovisar omsättningssiffror för tre geografiska marknader: EMEA (Europa, Mellanöstern och Afrika), 
APAC (Asien och Stillahavsregionen) samt Amerika (Nord-, Central- och Sydamerika).

Nettoomsättning per geografisk marknad 
TSEK

Jan–dec 
2021

Jan–dec 
2020

Förändring

EMEA 41 801 42 253 -1,1%

APAC 50 560 37 309 35,5%

Amerika 92 703 57 941 60,0%

Totalt 185 064 137 503 34,6%

KONTRAKTSBALANSER
Information om avtalstillgångar och avtalsskulder från avtal med kunder sammanfattas nedan.

Kontraktsbalanser 
TSEK

Koncernen Moderbolaget

Jan-dec 
2021

Jan-dec 
2020

Jan-dec 
2021

Jan-dec 
2020

Avtalstillgångar 6 892 12 738 744 7 083

Avtalsskulder 68 250 36 980 38 209 23 985

Kontraktstillgångar hänför sig i första hand till koncernens rätt till ersättning för utfört 
men ej fakturerat arbete vid balansdagen och avser i huvudsak konsultarbete.

Avtalsskulder avser främst de förskott som erhållits från kunden som 
i huvudsak avser konsultarbete och serviceåtaganden.
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NOT 3 • Rörelsesegment
Koncernens verksamhet delas upp i rörelsesegment baserat 
på vilka delar av verksamheten som bolagets verkställande 
direktör följer upp, så kallad företagsledningsperspektiv.

Mentices affär är organiserad på det sätt att koncernled-
ningen följer upp försäljning och det bruttoresultat som 
koncernens olika intäktströmmar generar. Då koncern-
ledningen följer upp verksamhetens försäljning och brut-
toresultat, samt beslutar om resursfördelning utifrån de 
varor koncernen utvecklar och säljer utgör de koncernens 
rörelsesegment som inom Mentice kallas produktgrupper.

Följande rörelsesegment har identifierats:

 ∞ SYSTEMFÖRSÄLJNING – försäljning och uthyrning av hårdvara

 ∞ MJUKVARULICENSER – försäljning av licenser både tillsammans med hårdvara och på prenumeration

 ∞ SERVICE – försäljning av support, utveckling och övriga servicekontrakt

Koncernen Moderbolaget

TSEK 2021 2020 2021 2020

Kursvinster på fordringar/
skulder av rörelsekaraktär

5 300 7 215 5 301 7 214

Övrigt -145 6 161 -145 1 406

Summa 5 155 13 376 5 156 8 620

Övriga rörelseintäkter avser statliga stöd relaterade till permitteringsstöd i samband med covid-19-pandemin.

För 2021 så har bolaget betalat tillbaka stöd om 145 TSEK som betalats ut till Mentice AB under 2020 på felaktiga grunder 
och av det totala beloppet för 2020 så avser 4 755 TSEK erhållet permitteringsstöd i USA och 1 406 TSEK i Sverige.

Rörelsesegment

TSEK
Systemförsäljning Mjukvarulicenser Service Koncernen totalt

2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020

Försäljning för 
investering (capex)

78 570 63 177 39 756 28 484 24 631 11 090 142 957 102 751

Återkommande 
försäljning

7 056 3 148 35 051 31 604 - - 42 107 34 752

Totalt 85 626 66 325 74 807 60 088 24 631 11 090 185 064 137 503

Råvaror och 
förnödenheter

-30 770 -23 777 -798 -378 -1 374 -697 -32 942 -24 852

Bruttovinst 54 856 42 548 74 009 59 710 23 257 10 393 152 122 112 651

Bruttovinst % 64,1% 64,2% 98,9% 99,4% 94,4% 93,7% 82,2% 81,9%

NOT 4 • Övriga rörelseintäkter
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NOT 5 • Anställda, personalkostnader och ledande befattningshavare

Kostnader för ersättning till anställda

TSEK
Koncernen Moderbolaget

2021 2020 2021 2020

Löner och övriga ersättningar 85 697 65 361 54 039 44 889

Pensionskostnader 9 458 7 615 4 335 3 724

Sociala kostnader 16 167 14 702 13 932 12 316

Aktiverat arbete för egen räkning -16 853 -22 063 - -

94 469 65 615 72 306 60 929

Medelantal anställda

TSEK
Totalt varav män

2021 2020 2021 2020

Sverige 56 54 37 39

Tyskland 1 1 1 1

Indien 1 - 1 -

Singapore 1 - 1 -

Totalt moderbolaget 59 55 40 40

USA 34 30 25 25

Kina 4 3 4 3

Japan 2 2 2 2

Totalt dotterföretag 40 35 31 30

Koncernen totalt 99 90 71 70

Medelantalet anställda definieras som genomsnittet av fyra mätpunkter under året.

Könsfördelning I företagsledningen

Procent

Andel kvinnor

Koncernen Moderbolaget

2021 2020 2021 2020

Styrelsen 17% 17% 17% 17%

Ledande befattningshavare 18% 29% 18% 29%
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NOT 5 • Anställda, personalkostnader och ledande befattningshavare forts.

Löner och ersättningar fördelade mellan styrelse /vd  och övriga anställda

TSEK
Styrelse/VD Övriga anställda Totalt

2021 2020 2021 2020 2021 2020

Moderbolaget 5 435 5 038 48 604 39 858 54 039 44 889

varav tantiem o.d. (–) (–) (–) (–) (–) (–)

Dotterbolagen 0 393 43 839 36 022 43 839 36 415

varav tantiem o.d. (–) (–) 340 (–) 340 (–)

Summa 5 435 5 431 92 443 75 880 97 878 81 304

varav tantiem o.d. (–) (–) 340 (–) 340 (–)

Löner och ersättningar fördelade mellan ledande befattningshavare och övriga 
anställda

TSEK

Ledande befattningshavare Övriga anställda Totalt

2021 2020 2021 2020 2021 2020

11 pers. 8 pers.

Koncernen

Löner och andra ersättningar 19 438 13 365 66 259 51 996 85 697 65 361

varav tantiem o.d. 4 701 2 604 6 550 3 600 10 651 6 204

Summa 19 438 13 365 66 259 51 996 85 697 65 361

Sociala kostnader 6 463 4 981 19 162 17 336 25 675 22 317

(varav pensionskostnader) (2 002) (1 400) (7 456) (9 014) (9 458) (7 615)
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NOT 6 • Ersättning till revisorer

TSEK
Koncernen Moderbolaget

2021 2020 2021 2020

KPMG

Revisionsuppdrag 840 480 840 480

Andra uppdrag - - - -

Michael Richter Inc

Revisionsuppdrag 386 450 - -

Andra uppdrag - - - -

Med revisionsuppdrag avses lagstadgad revision av års- och koncernredovisningen och bokföringen samt styrelsens och 
verkställande direktörens förvaltning samt revision och annan granskning utförd i enlighet med överenskommelse eller 
avtal. Detta inkluderar övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisor att utföra samt rådgivning eller annat 
biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter.

Optionsprogram

TSEK 2021 2020

Utestående vid periodens början 345 568 354 810

Tilldelade under perioden (–) (–)

Förverkade under perioden (–) (–)

Inlösta under perioden -9 242

Förfallna under perioden (–) (–)

Utestående vid periodens slut 345 568 345 568

Inlösningsbara  vid periodens slut (–) (–)

Ett aktiebaserat incitamentsprogram för de anställda 
implementerades i maj 2019. Teckningsoptionsprogrammet 
2019/2024 består av 1,429,922 optionsrätter där varje 
teckningsoption ger rätten att, i april 2024, teckna en ny 
aktie till en kurs av SEK 66,50. Premie har erlagts som 
motsvarar marknadsvärde av teckningsoptionen beräknat 
genom Black & Scholes formel. Eftersom marknadsvärdet 
har erlagts uppkommer ingen effekt på företagets resultat 
för perioden eller för dess finansiella ställning.

Styrelse
Under året har 970 (970) TSEK utgått som arvode till 
styrelse. Till Gösta Johannesson utgick 170 (170) TSEK, 
David J Ballard 170 (170) TSEK, Eola Änggård Runsten 170 

(170) TSEK till Denis Gestin 360 (360) TSEK samt Johann 
Koss 100 (100) TSEK. Till styrelsens ordförande Lawrence 
D Howell har inget arvode utgått. Ersättning har också 
utgått som arvode för revisionsutskottet med 40 TSEK till 
ordförande och 20 TSEK per ledamot samt att arvodet för 
ersättningsutskottet är 40 TSEK till ordförande och 20 
TSEK per ledamot. Ersättningen till Denis Gestin delas 
som arvode för styrelsearbete och konsultarvode.

Verkställande direktör
Till verkställande direktören Göran Malmberg har under 
verksamhetsåret 2021 utgått ersättning om samman-
lagt 4 465 (4 461) TSEK, varav 0 (0) TSEK i rörlig del.

NOT 5 • Anställda, personalkostnader och ledande befattningshavare forts.
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NOT 7 • Finansnetto

TSEK
Koncernen Moderbolaget

2021 2020 2021 2020

Ränteintäkter och liknande resultatposter

Ränteintäkter 4 9

Valutakursvinst 1 297 233 1 220

Återföring av nedskrivning av finansiell tillgång 9 367 0

Summa 4 1 306 9 600 1 220

Varav koncernföretag 9 367 1 220

Varav övriga

Räntekostnader och liknande resultatposter

Räntekostnader -539 -540 -591 -207

Valutakursförlust -1 014 -1 133 -1 245 -1 102

Övriga finansiella kostnader -6

Summa -1 553 -1 679 -1 836 -1 309

Varav koncernföretag -139 -498 -271

Varav övriga -435 -1 338 -1 038

Återföring av nedskrivning avser långsiktig fordran dotterbolag i USA
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NOT 8 • Skatter

TSEK
Koncernen Moderbolaget

2021 2020 2021 2020

Aktuell skattekostnad (-) skatteintäkt (+)

Årets skattekostnad -393 -286 -37 -31

Uppskjuten skattekostnad (-) skatteintäkt (+)

Uppskjuten skatt avseende temporära skillnader -2 370 -177 - -

Uppskjuten skatt på underskottsavdrag -5 157 5 957 -5 157 5 442

Totalt redovisad skattekostnad i rapport över 
resultat för koncernen och moderbolaget

-7 920 5 494 -5 194 5 411

Det totala beloppet för aktiverade skatteunderskott uppgår till MSEK 69,5 för koncernen och 
består av MSEK 38 för moderbolaget och MSEK 31,5 för Mentice Inc. Uppskjuten latent skatte-
fordran är bokförd till MSEK 14,0 (20,6) för koncernen och MSEK 8,0 (13,1) för moderbolaget.

Avstämning av redovisad skatt och effektiv skattesats

TSEK
Koncernen Moderbolaget

2021 2020 2021 2020

Resultat före skatt -21 271 -18 586 -26 081 -22 507

Skatt enligt gällande skattesats för moderbolaget 4 382 3 829 5 373 4 636

Effekt av andra skattesatser för utländska dotterbolag -870 45 - -

Ej avdragsgilla kostnader -302 -317 -267 -1 987

Ej skattepliktiga intäkter 857 1 930 2 014

Ej aktiverade underskott (använda och omvärderade) -11 130 1 080 -12 229 748

Effektiv bokförd skatt -7 920 5 494 -5 194 5 411

-37,2% 29,6% -19,9% 24,0%
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Förändring av uppskjuten skatt i temporära skillnader och underskottsavdrag

Koncernen

TSEK
Balans per 
1 jan 2021

Redovisat i 
årets resultat

Redovisat i 
övrigt total-resultat

Redovisat i 
eget kapital

Förvärv/ Avyttring 
av rörelse

Balans per 
31 dec 2021

Materiella/immateriella 
anläggningstillgångar

-45 -1 785 -1 830

Lager -186 265 186 265

Övriga fordringar 97 97

Förutbetalda intäkter 143 143

Aktivering av 
underskottsavdrag

20 566 -6 007 732 15 291

20 575 -7 527 0 918 - 13 966

Moderbolaget

TSEK
Balans per 
1 jan 2021

Redovisat över 
resultaträkningen

Redovisat i 
övrigt totalresultat

Redovisat i 
eget kapital

Balans per 
31 dec 2021

Förutbetalda intäkter 670 670

Aktivering av underskottsavdrag 12 453 -5 157 7 296

13 123 -5 157 - - 7 966

Koncernen

TSEK
Balans per 
1 jan 2020

Redovisat i 
årets resultat

Redovisat i 
övrigt totalresultat

Redovisat i 
eget kapital

Förvärv/ Avyttring 
av rörelse

Balans per 
31 dec 2020

Materiella/immateriella 
anläggningstillgångar

20 -65 -45

Lager -186 -186

Övriga fordringar – 97 97

Förutbetalda intäkter 166 -23 143

Aktivering av 
underskottsavdrag

15 629 5 957 -1 020 20 566

15 815 5 780 -1 020 - - 20 575

NOT 8 • Skatter, forts.
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TSEK
Före utspädning

2021 2020

Resultat per aktie -1,18 -0.54

TSEK Efter utspädning

2021 2020

Resultat per aktie -1,18 -0.54

Resultat per aktie

Årets resultat hänförligt till moderbolagets stamaktieägare

TSEK 2021

Årets resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare -29 191

Resultat hänförligt till moderbolagets stamaktieägare -29 191

2020

Årets resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare -13 092

Resultat hänförligt till moderbolagets stamaktieägare -13 092

Vägt genomsnittligt antal stamaktier

I tusental aktier 2021 2020

Vägt genomsnittligt antal stamaktier under året, före utspädning 24 764 261 24 285 974

Vägt genomsnittligt antal stamaktier under året, efter utspädning 24 764 261 24 285 974

NOT 9 Resultat per aktie 

Moderbolaget

TSEK
Balans per 
1 jan 2020

Redovisat över 
resultat-

räkningen

Redovisat i 
övrigt totalresultat

Redovisat i 
eget kapital

Balans per 
31 dec 2020

Förutbetalda intäkter 386 284 670

Aktivering av underskottsavdrag 7 296 5 157 12 453

7 682 5 441 – – 13 123

NOT 8 • Skatter, forts.
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NOT 10 • Förvärv av rörelse

Under 2021 har inga nya förvärv annonserats eller genom-
förts men den 1 oktober 2020 meddelade Mentice om 
förvärv av samtliga tillgångar av det amerikanska bolaget 
Vascular Simulations Inc (Vascular Simulations) för ett 
belopp om 5,6 MUSD med ett möjligt tilläggsbelopp om 0,4 
MUSD. Köpeskillingen utgjordes av nyemitterade aktier i 
Mentice AB. Vascular Simulation, med säte i Stony Brook 
(NY, USA) har arbetat med att utveckla högrealistiska och 
hemodynamiskt replikerade miljöer för endovaskulära 
terapier sedan 2011. Detta har endast varit möjligt genom 
arbete och samverkan utfört av experter inom neurologi, 
kärlkirurgi och hemodynamik. Förvärvet omfattade 
de väsentliga tillgångarna i Vascular Simulations samt 
merparten av bolagets personal där Vascular Simulations 
fungerar som en separat affärsenhet inom Mentice.

Den 8 oktober meddelade Mentice om förvärv av samtliga 
tillgångar i EQIP, Inc. (EQIP), ett hälsotekniksföretag med 
säte i Jacksonville (FL, USA), för ett belopp motsvarande 
180 TUSD (ca 1,6 MSEK) med ett möjligt tilläggsbelopp om 
maximalt 70 TUSD (ca 0,6 MSEK). Köpeskillingen bestod 
av 50 % av nyemitterade aktier i Mentice AB samt 50 % 
kontant betalning. EQIP är ett startupbolag som utvecklar 
molntjänster och dataanalys för medicintekniktillämp-
ningar. Dess främsta onlinetjänst, myIRlog™ (www.
myIRlog.com) erbjuder vårdgivare och läkare i USA en 
möjlighet att på ett enkelt och säkert sätt logga och göra 
uppföljning för de flesta ingrepp inom området interven-
tionell radiologi. Sen starten har myIRlog™ loggat över 120 
000 fall utförda av närmare 1 000 interventionsradiologer.

Förvärven har haft följande effekt på koncernens tillgångar:

Koncernen

TSEK

Redovisat värde

TotaltVascular 
Simulations Inc

Eqip Inc

Immateriella anläggningstillgångar 11 000 000 – 11 000 000

Materiella anläggningstillgångar 693 000 – 693 000

Likvida medel 1 320 000 – 1 320 000

Kortfristig fordran 1 872 113 – 1 872 113

Netto identifierbara tillgångar 14 885 113 14 885 113

Goodwill 40 101 319 2 061 145 42 162 464

Erlagd köpeskilling 52 800 022 1 906 470 54 706 492

8 4 M e n t i c e  A B  ( p u b l )  Å r s r e d o v i s n i n g  2 0 2 1

N o t e r  t i l l  d e  f i n a n s i e l l a  r a p p o r t e r n a



NOT 11 • Immateriella anläggningstillgångar

TSEK

Internt utv. 
immateriella 

tillgångar

Förvärvade 
immateriella 

tillgångar

Förvärvade 
immateriella tillgångar

Totalt

Utvecklings- 
utgifter

Patent Goodwill

Ackumulerade anskaffningsvärden

Ingående balans 2020-01-01 27 225 13 845 919 41 989

Internt utvecklade tillgångar 22 063 22 063

Övriga investeringar 11 401 41 694 53 095

Utgående balans 2020-12-31 49 288 25 246 42 613 117 147

Ingående balans 2021-01-01 49 288 25 246 42 613 117 147

Internt utvecklade tillgångar 16 853 16 853

Utgående balans 2021-12-31 66 141 25 246 42 613 134 000

Avskrivningar

Ingående balans 2020-01-01 -7 027 -3 089 -138 -10 254

Årets avskrivningar -3 347 -1 995 – -5 342

Årets nedskrivningar -184 -184

Utgående balans 2020-12-31 -10 374 -5 084 -322 -15 780

Ingående balans 2021-01-01 -10 374 -5 084 -322 -15 780

Justering ingående balans 2021-01-01

Årets avskrivningar -7 798 -2 218 -10 016

Årets nedskrivningar -2 203 -2 203

Utgående balans 2021-12-31 -20 375 -7 301 -322 -27 998

Redovisade värden

Per 2020-01-01 20 198 10 756 781 31 735

Per 2020-12-31 38 914 20 162 42 291 101 367

Per 2021-01-01 38 914 20 162 42 291 101 367

Per 2021-12-31 45 766 17 945 42 291 106 002

Koncernen
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TSEK

Internt utv. 
immateriella 

tillgångar

Förvärvade 
immateriella 

tillgångar

Förvärvade 
immateriella 

tillgångar Totalt

Utvecklings- 
utgifter

Patent Goodwill

Ackumulerade anskaffningsvärden

Ingående balans 2020-01-01 27 225 15 720 919 43 864

Internt utvecklade tillgångar 22 063 22 063

Övriga investeringar 11 000 42 162 53 162

Utgående balans 2020-12-31 49 288 26 720 43 081 119 089

Ingående balans 2021-01-01 49 288 26 720 43 081 119 089

Internt utvecklade tillgångar 16 456 16 456

Utgående balans 2021-12-31 65 744 26 720 43 081 135 545

Avskrivningar

Ingående balans 2020-01-01 -7 027 -3 089 -138 -10 254

Årets avskrivningar -3 348 -1 997 - -5 529

Årets nedskrivningar -184 -184

Utgående balans 2020-12-31 -10 375 -5 086 -322 -15 783

Ingående balans 2021-01-01 -10 375 -5 086 -322 -15 783

Justering ingående balans 2021-01-01

Årets avskrivningar -7 400 -2 618 -8 666 -18 684

Årets nedskrivningar -2 203 -2 203

Utgående balans 2021-12-31 -19 978 -7 704 -8 988 -36 670

Redovisade värden

Per 2020-01-01 20 198 12 631 781 33 610

Per 2020-12-31 38 914 21 636 42 759 103 305

Per 2021-01-01 38 914 21 636 42 759 103 305

Per 2021-12-31 45 766 19 016 34 093 98 875

NOT 11 • Immateriella anläggningstillgångar, forts.

Moderbolaget
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NOT 12 • Materiella tillgångar

TSEK
Koncernen Moderbolaget

Inventarier Totalt Inventarier Totalt

Anskaffningsvärde

Ingående balans 1 januari 2020 17 076 17 076 5 270 5 270

Inköp 3 275 3 275 1 266 1 266

Omklassificeringar 1 225 1 225 - -

Avyttringar -319 -319 - -

Nedskrivning -303 -303 - -

Valutakursdifferenser -689 -689 - -

Utgående balans 31 december 2020 20 265 20 265 6 536 6 536

Ingående balans 1 januari 2021 20 265 20 265 6 536 6 536

Inköp 9 639 9 639 1 709 1 709

Avyttringar -210 -210 -209 -209

Valutakursdifferenser 1 334 1 334 - -

Utgående balans 31 december 2021 31 028 31 028 8 036 8 036

Avskrivningar

Ingående balans 1 januari 2020 -9 184 -9 184 -3 707 -3 707

Årets avskrivningar -3 655 -3 655 -496 -496

Avyttringar 198 198 - -

Valutakursdifferenser 346 346 - -

Utgående balans 31 december 2020 -12 295 -12 295 -4 203 -4 203

Avskrivningar

Ingående balans 1 januari 2021 -12 295 -12 295 -4 203 -4 203

Årets avskrivningar -4 287 -4 287 -882 -882

Avyttringar 206 206 207 207

Valutakursdifferenser -561 -561 - -

Utgående balans 31 december 2021 -16 937 -16 937 -4 878 -4 878

Redovisade värden

Per 2020-01-01 7 892 7 892 1 563 1 563

Per 2020-12-31 7 970 7 970 2 334 2 333

Per 2021-01-01 7 970 7 970 2 334 2 333

Per 2021-12-31 14 091 14 091 3 158 3 158
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NOT 13 • Nyttjanderättstillgångar

Koncernen

TSEK Nyttjanderättstillgång

Anskaffningsvärde

Ingående balans 1 januari 2020 21 942

Utgående balans 31 december 2020 21 942

Ingående balans 1 januari 2021 21 942

Nya kontrakt 11 628

Avslutade kontrakt -11 353

Utgående balans 31 december 2021 22 217

Avskrivningar

Ingående balans 1 januari 2020 -5 361

Årets avskrivningar -5 361

Utgående balans 31 december 2020 -10 722

Ingående balans 1 januari 2021 -10 722

Årets avskrivningar -6 221

Avslutade kontrakt 8 788

Utgående balans 31 december 2021 -8 155

Redovisade värden

Per 2020-01-01 16 581

Per 2020-12-31 11 220

Per 2021-01-01 11 220

Per 2021-12-31 14 062
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NOT 14 • Kundfordringar

NOT 15 • Varulager

TSEK
Koncernen Moderbolaget

2021 2020 2021 2020

Kundfordringar 68 324 29 481 35 400 22 309

Summa 68 324 29 481 35 400 22 309

Åldersstruktur kundfordringar

Ej förfallet 42 385 20 054 25 151 15 374

Förfallet 1-31 dagar 12 099 1 804 5 688 573

Förfallet 32-62 dagar 7 305 857 533 553

Förfallet 63-92 dagar 1 656 131 2 0

Förfallet > 92 dagar 4 879 6 634 4 027 5 809

Summa 68 324 29 481 35 400 22 309

Kundfordringar per region

EMEA 12 793 6 328 11 036 6 164

USA 33 776 8 086 3 986 1 173

APAC 21 755 15 067 20 378 14 971

Summa 68 324 29 481 35 400 22 309

TSEK
Koncernen Moderbolaget

2021 2020 2021 2020

Färdiga varor och handelsvaror 9 195 5 769 6 541 4 801

Moderbolaget har inkluderat TSEK 447 (0) i lagernedskrivning i kostnaden för råvaror och förnödenheter.

8 9 M e n t i c e  A B  ( p u b l )  Å r s r e d o v i s n i n g  2 0 2 1

N o t e r  t i l l  d e  f i n a n s i e l l a  r a p p o r t e r n a



TSEK
Koncernen Moderbolaget

2021 2020 2021 2020

Hyra 970 1 663 970 866

Leasing 10 10 10 10

Försäkring 411 305 83 300

Upplupna intäkter 6 892 12 738 744 7 083

Övriga förutbetalda kostnader 9 612 1 777 5 080 1 015

Summa 17 895 16 493 6 887 9 274

NOT 16 • Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

NOT 17 • Likvida medel och checkräkningskredit

TSEK
Koncernen Moderbolaget

2021 2020 2021 2020

Följande delkomponenter ingår i  likvida medel:

Kassa och banktillgodohavanden 12 697 48 753 4 968 41 388

Summa enligt rapporten över finansiell ställning 12 697 48 753 4 968 41 388

Utnyttjad checkkredit per balansdagen uppgick till 0 MSEK(0) i koncernen och 0 MSEK (0) i moderbolaget. Beviljat 
belopp på checkräkningskredit uppgår i koncernen till 20 MSEK (0) och i moderbolaget till 20 MSEK (0).
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NOT 18 • Eget kapital

Aktiekapital

Endast ett aktieslag finns, alla aktierna har samma rätt.

Per den 31 december 2021 omfattade det registre-
rade aktiekapitalet 24 768 850 stamaktier.

Innehavare av stamaktier är berättigade till utdelning 
som fastställs efter hand och aktieinnehavet berättigar 
till rösträtt vid bolagsstämman med en röst per aktie.

Övrigt tillskjutet kapital

Avser eget kapital som är tillskjutet vid nyemission.

Balanserade vinstmedel och årets resultat

Balanserade vinstmedel och årets resultat består 
av bundet eget kapital samt fritt kapital.

Bundet eget kapital

Bundet eget kapital består av förutom aktiekapital, 
fond för egenupparbetade utvecklingsutgifter.

Fonden minskas i takt med att de akti-
verade utgifterna skrivs av eller ned.

Fritt eget kapital

Fritt eget kapital består av föregående 
års balanserade vinstmedel.

Tusentals aktier 2021 2020

Stamaktier

Emitterade per 1 januari 24 728 24 147

Nyemission 41 581

Emitterade per 31 december 24 769 24 728

Typer av aktier
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NOT 19 • Övriga långfristiga skulder och långfristiga skulder till koncernbolag

NOT 20 • Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

TSEK
Koncernen Moderbolaget

2021 2020 2021 2020

Långfristiga skulder

Skulder till koncernföretag 31 449 28 966

Övriga långfristiga skulder 10 086 6 368

10 086 6 368 31 449 28 966

Koncernens långfristiga skulder hänför sig till leasingskulder, se ytterligare information i not 23 
och långfristiga skulder till koncernbolag hänför sig till Schweiz, Kina och Japan.

Fordringar hos koncernföretag

Moderbolaget har nettofordringar på dotterföretaget Mentice INC som uppgår till 13 476 (2 679) TSEK.

TSEK
Koncernen Moderbolaget

2021 2020 2021 2020

Förutbetalda serviceintäkter 21 070 11 335 10 539 7 788

Förutbetalda intäkter och upplupna kostnader 60 024 27 646 34 369 16 197

Upplupna semesterlöner 6 432 5 765 6 104 5 405

Upplupen försäljningsbonus 3 905 - 1 600 -

Upplupna sociala avgifter 5 414 4 320 5 298 4 320

Övrigt 550 1 686 550 600

97 395 50 752 58 460 34 310
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NOT 21 • Värdering av finansiella tillgångar och skulder och verkligt värde samt 
nivå i värdehierarkin 

Koncernen

2021 Redovisat värde Verkligt värde

TSEK
Värderade till 
verkligt värde 
via resultatet

Värderade 
till upplupet 

anskaffningsvärde
Total Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Totalt

Finansiella tillgångar

Kundfordringar 68 324 68 324 68 324

Övriga kortfristiga fordringar 5 672 5 672 5 672

Likvida medel 12 697 12 697 12 697

- 86 693 86 693 - - - 86 693

Finansiella skulder

Leverantörsskulder 8 997 8 997 8 997

Leasingskulder 14 704 14 704 14 704

Övriga kortfristiga skulder 3 602 3 602 3 602

- 27 303 27 303 - - - 27 303

Koncernen

2020 Redovisat värde Verkligt värde

TSEK
Värderade till 
verkligt värde 
via resultatet

Värderade 
till upplupet 

anskaffningsvärde
Total Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Totalt

Finansiella tillgångar

Kundfordringar 215 29 266 29 481 215 29 481

Övriga kortfristiga fordringar 3 642 3 642 3 642

Likvida medel 48 753 48 753 48 753

215 81 661 81 876 - 215 - 81 876

Finansiella skulder

Leverantörsskulder 16 763 16 763 16 763

Leasingskulder 11 510 11 510 11 510

Övriga kortfristiga skulder 2 829 2 829 2 829

- 31 102 31 102 - - - 31 102

För tillgångar och skulder som värderas till upplupet anskaffningsvärde motsvaras verkligt värde i allt väsentligt av detta värde.
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NOT 21 • Värdering av finansiella tillgångar och skulder och verkligt värde samt 
nivå i värdehierarkin, forts. 

Moderbolaget

2021 Redovisat värde Verkligt värde

TSEK
Värderade till 
verkligt värde 
via resultatet

Värderade 
till upplupet 

anskaffningsvärde
Total Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Totalt

Finansiella tillgångar

Kundfordringar 35 400 35 400 35 400

Övriga kortfristiga fordringar 15 075 15 075 15 075

Likvida medel 4 968 4 968 4 968

- 55 443 55 443 - - - 55 443

Finansiella skulder

Skulder till koncernbolag 31 449 31 449 31 449

Leverantörsskulder 7 978 7 978 7 978

Övriga kortfristiga skulder 3 805 3 805 3 805

- 43 232 43 232 - - - 43 232

Moderbolaget

2020 Redovisat värde Verkligt värde

TSEK
Värderade till 
verkligt värde 
via resultatet

Värderade 
till upplupet 

anskaffningsvärde
Total Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Total

Finansiella tillgångar

Kundfordringar 215 22 094 22 309 215 22 309

Övriga kortfristiga fordringar 3 215 3 215 3 215

Likvida medel 41 388 41 388 41 388

215 66 697 66 912 - 215 - 66 912

Finansiella skulder

Skulder till koncernbolag 28 966 28 966 28 966

Leverantörsskulder 15 797 15 797 15 797

Övriga kortfristiga skulder 1 422 1 422 1 422

- 46 185 46 185 - - - 46 185
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2021 
TSEK

Nom. belopp 
originalvaluta

Valuta
Nom. belopp 

originalvaluta
Totalt < 1 mån 1-3 mån 3-6 mån

Leverantörsskulder 8 997 SEK 8 997 8 997 8 997

Summa 8 997 8 997 8 997 8 997 0 0

2020 
TSEK

Nom. belopp 
originalvaluta

Valuta
Nom. belopp 

originalvaluta
Totalt < 1 mån 1-3 mån 3-6 mån

Leverantörsskulder 16 763 SEK 16 763 16 763 16 763 – –

Summa 16 763 16 763 16 763 16 763 – –

NOT 22 • Finansiella risker och riskhantering

2021 
TSEK

Nom. belopp 
originalvaluta

Valuta
Nom. belopp 

originalvaluta
Totalt < 1 mån 1-3 mån 3-6 mån

Leverantörsskulder 7 978 SEK 7 978 7 978 7 978 - -

Summa 7 978 7 978 7 978 7 978

2020 
TSEK

Nom. belopp 
originalvaluta

Valuta
Nom. belopp 

originalvaluta
Totalt < 1 mån 1-3 mån 3-6 mån

Leverantörsskulder 15 797 SEK 15 797 15 797 15 797 – –

Summa 15 797 15 797 15 797 15 797 – –

Koncernen

Moderbolaget

Förfallostruktur finansiella skulder – odiskonterade kassaflöden
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NOT 22 • Finansiella risker och riskhantering, forts. 

Koncernen är genom sin verksamhet exponerad för olika finansiella risker.

 ∞ Marknadsrisk

 ∞ Valutarisk

 ∞ Kreditrisk

Marknadsrisk

Marknadsrisk är att risken för att verkligt värde på eller 
framtida kassaflöden från ett finansiellt instrument 
varierar på grund av förändringar i marknadspriser. 
Marknadsrisker indelas av IFRS i tre typer, valutarisk, 
ränterisk och andra prisrisker. De marknadsrisker som 
främst påverkar koncernen utgörs av valutarisker.

Valutarisk

Valutarisk är risken att värdet av tillgångar och skulder 
varierar på grund av förändringar i valutakurser.

Valutarisk indelas i  omräkningsexponering och 
transaktionsexponering. Omräkningsexponering 
avser exponeringen nettotillgångar för utländska 
dotterbolag. Transaktionsexponering avser risker 
kopplade till inköp och försäljning i utländsk valuta.

Koncernens externa försäljning genomförs 
uteslutande i valutorna EUR och USD.

I moderbolaget sker 70 % av den externa försäljningen 
i EUR och huvuddelen av kostnaderna är i SEK.

Den externa försäljningen i det amerikanska 
dotterbolaget är uteslutande i USD. Inflödet 
matchas med dotterbolagets utflöde, som består 
av kostnader som också uteslutande är i USD.

Känslighetsanalys

För att hantera valutarisk har koncernen som 
syfte att minska på påverkan av kortsiktiga 
fluktuationer på koncernens resultat.

Koncernens valutahanteringspolicy är att hela tiden 
säkra 60 % av totala ordervärdet i EUR löpande.

Koncernen använder terminskontrakt för att säkra 
sin valutarisk, där de flesta kontrakt förfaller inom 
3 månader från balansdagen. På lång sikt kommer 
emellertid varaktiga förändringar i valutakurser 
få en påverkan på det konsoliderade resultatet.

En generell höjning med 5 procent av SEK mot EUR och 
USD har beräknats minska koncernens rörelseresultat före 
skatt med cirka 0,3 (3) MSEK för räkenskapsåret 2021.

Kreditrisker i kundfordringar

Koncernens exponering för kreditrisk är huvudsak-
ligen hänförlig till kundfordringar. Befintliga kunders 
finansiella situation följs också löpande upp för att 
på ett tidigt stadium identifiera varningssignaler.

Vid övervakningen av kunders kreditrisk grupperas 
kunder enligt deras kreditegenskaper, deras geografiska 
läge, bransch och handelshistorik med koncernen och 
förekomsten av eventuellt tidigare finansiella svårigheter.

Kundfordringarna är spridda på ett stort antal kunder och 
ingen kund står för en väsentlig del av de totala kundford-
ringarna. Kundfordringarna är inte heller koncentrerade 
till ett specifikt geografiskt område. Koncernen bedömer 
därmed att koncentrationsriskerna är begränsade.

Koncernen har inte redovisat några kundför-
lustreserveringar eller kundförluster.
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NOT 23 • Leasingavtal

TSEK Löptid

Göteborg, Sverige 31 mars 2025

Chicago, USA 30 juni 2025

Denver, USA 31 december 2025

Stony Brook, USA 30 juni 2023

MKK, Tokyo 31 maj 2024

MBJ, Beijing 31 december 2023

Lokaler

TSEK 2021 2020

Koncernen

Nyttjanderättstillgångar 22 217 21 942

Ackumulerade avskrivningar -8 155 -10 722

14 062 11 220

Lokaler

TSEK 2021 2020

Koncernen

Kortfristiga 4 618 5 142

Långfristiga 10 086 6 368

14 704 11 510

Leasingskulder som ingår I rapporten över finansiell ställning
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NOT 23 • Leasingavtal, forts.

TSEK 2021 2020

Koncernen

Avskrivningar av nyttjanderättstillgång -6 221 -5 361

Ränta på leasingskulder -435 -540

Leasingkostnad avseende korttidsleasar - -676

Leasingkostnad avseende tillgång av lågt värde -61 -

-6 717 -6 577

Kassaflödesupplysning leasing

TSEK 2021 2020

Koncernen

Amortering av leasingskuld -5 783 -3 978

Ränta på leasingskuld -435 -540

Leasingkostnad avseende korttidsleasar - -676

Leasingkostnad avseende tillgång av lågt värde -61 -

-6 279 -5 194

Löptidsanalys  av leasingkontrakt, vilket visar de odiskonterade leasingavgifterna som skall 
erläggas efter balansdagen

TSEK 2021 2020

Moderbolaget

Inom ett år 2 123 3 205

Mellan ett och två år 2 823 801

Mellan två och tre år 2 809 -

Mellan tre och fyra år 691 -

8 455 4 006

Total leasingkostnad i moderbolaget under året 3 331 3 479

Belopp redovisade i resultatet
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NOT 24 • Ställda säkerheter och eventualförpliktelser

NOT 25 • Disposition av bolagets vinst eller förlust

Koncernen

TSEK 2021-12-31 2020-12-31

Ställda säkerheter

I form av ställda säkerheter för egna skulder och avsättningar

Företagsinteckningar 21 500 11 500

21 500 11 500

Summa ställda säkerheter 21 500 11 500

Moderbolaget

TSEK 2021-12-31 2020-12-31

Ställda säkerheter

Företagsinteckningar 21 500 11 500

Summa ställda säkerheter 21 500 11 500

Eventualförpliktelser

Borgensåtagande 1 671

Summa eventualförpliktelser 1 671

Till årsstämmans förfogande finns följande belopp i kronor

Överkursfond 144 750 058

Balanserat resultat -35 316 089

Årets resultat -31 275 390

Summa 78 158 579

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras enligt följande

Balanseras i ny räkning 78 158 579

Moderbolaget har ställt ut en borgen för det amerikanska dotterbolagets hyreskontrakt i Chicago.
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Dotterbolagets 
säte, land

Organisationsnummer
Redovisat 

värde

Ägarandel i %

2021-12-31 2020-12-31

Mentice INC Chicago, Illinois, US EIN 36-4355601 19 011 100,0% 100,0%

Mentice KK Tokyo, Japan 0104-01-113133 101 100,0% 100,0%

Mentice SA Lausanne, Schweiz CH-550-100855-0 22 066 99,9% 99,9%

Mentice International 
Trading

Peking, Kina 91110105MA01HUNX9Y 478 100,0% 100,0%

TSEK 2021-12-31 2020-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden

Vid årets början 82 154 82 154

Innehav i nytt dotterbolag – –

Utgående balans 31 december 82 154 82 154

Ackumulerade nedskrivningar

Vid årets början -40 498 -40 498

Årets nedskrivningar – –

Utgående balans 31 december -40 498 -40 498

Redovisat värde den 31 december 41 656 41 656

NOT 26 • Koncernbolag

Innehav i dotterbolag

Moderbolaget
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TSEK
Koncernen Moderbolaget

2021 2020 2021 2020

Följande delkomponenter ingår I likvida medel:

Kassa och banktillgodohavanden 12 697 48 753 4 968 41 388

Summa enligt balansräkningen 12 697 48 753 4 968 41 388

TSEK
Koncernen Moderbolaget

2021 2020 2021 2020

Betalda räntor och erhållen utdelning

Erhållen ränta 4 9 0 -

Erlagd ränta -104 -4 -104 -3

-100 5 -104 -3

TSEK
Koncernen Moderbolaget

2021 2020 2021 2020

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet

Avskrivning 19 956 14 142 19 364 6 023

Orealiserade kursdifferenser 211 747 -605 54

Nedskrivning av anläggningstillgångar 325

Nedskrivning lager - 447 -

Nedskrivning immateriella tillgångar 2 200 2 200 -

Realisationsresultat vid försäljning av 
materiella anläggningstillgångar

66

Återföring nedskrivning -9 367

Total 22 367 15 214 12 039 6 143

NOT 27 • Specifikationer till rapport över kassaflöden

TSEK 2021 2020

Upptagna leaseskulder 11 628  

Avyttrade leaseskulder -2 117  

Räntekostnader 435 540

Valutakursdifferenser -969 -500

8 977 40

Förändringen i leasingskulden för året uppgick till 3 194 TSEK (-3 938 TSEK). Årets ingående balans uppgick till 11 510 
TSEK (15 448 TSEK), amortering av leasingskulden för året uppgick till -5 783 TSEK (-3 978 TSEK) och ej kassapåver-
kande poster uppgick till 8 977 TSEK (40 TSEK). Utgående balans för året uppgick till 14 704 TSEK (11 510 TSEK). 

Ej kassapåverkande poster enligt nedan tabell:
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NOT 28 • Händelser efter balansdagen
 ∞ Mentice ser nyheten om den fortsatta utvecklingen 

och kriget i Ukraina med förtvivlan och stark 
medkänsla med människorna i Ukraina. Vår 
verksamhet har så här långt inte påverkats med 
avseende på orderingång och försäljning då den här 
marknaden inte för tillfället ingår i våra regioner. Vi 
ser en viss påverkan avseende kostnader som stiger, 
framför allt för frakt och ingående komponenter.

 ∞ Till bolagets ledning med start 14:e februari 
välkomnar vi Jan Grund Pedersen som VP 
Strategiska allianser och affärsutveckling.

 ∞ Mentice fick den första ordern på 10 system 
kopplat till vårt samarbete med Siemens 
Healthineers Kina den 14:e mars.

NOT 29 • Uppgifter om moderbolaget
Mentice AB är ett svenskregistrerat aktiebolag 
med säte i Göteborg. Adressen till huvud-
kontoret är Odinsgatan 10 i Göteborg.

Koncernredovisningen för perioden 1 januari 2021 
– 31 december 2021 består av moderbolaget och dess 
dotterbolag, tillsammans benämnd koncernen.
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Styrelsens försäkran
Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att 
årsredovisningen har upprättats i enlighet med god 
redovisningssed i Sverige och koncernredovisningen har 
upprättats i enlighet med de internationella redovisnings-
standarder som avses i Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 1606/2002 av den 19 juli 2002 om 
tillämpning av internationella redovisningsstandarder.

Årsredovisningen respektive koncernredovisningen ger 
en rättvisande bild av moderbolagets och koncernens 
ställning och resultat. Förvaltningsberättelsen för moder-
bolaget respektive koncernen ger en rättvisande översikt 
över utvecklingen av moderbolagets och koncernens 

verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsen-
tliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget 
och de företag som ingår i koncernen står inför.

Årsredovisningen och koncernredovisningen har, som 
framgår ovan, godkänts för utfärdande av styrelsen 
och verkställande direktören 5 april 2022. Koncernens 
rapport över resultat och övrigt totalresultat och 
rapport över finansiell ställning och moderbola-
gets resultat- och balansräkning blir föremål för 
fastställelse på årsstämman den 27 april 2022.

Göteborg, 5 april 2022

Lawrence D Howell Göran Malmberg

Ordförande Verkställande direktör

David J Ballard Denis Gestin

Styrelseledamot Styrelseledamot

Eola Änggård Runsten Gösta Johannesson

Styrelseledamot Styrelseledamot

Johann Koss

Styrelseledamot

Vår revisionsberättelse har lämnats 6 april, 2022.

KPMG AB

Fredrik Waern

Auktoriserad revisor

1 0 3 M e n t i c e  A B  ( p u b l )  Å r s r e d o v i s n i n g  2 0 2 1

S t y r e l s e n s  f ö r s ä k r a n



Revisionsberättelse
Till bolagsstämman i Mentice AB, org. nr 556556-4241

RAPPORT OM ÅRSREDOVISNINGEN 
OCH KONCERNREDOVISNINGEN

Uttalanden 

Vi har utfört en revision av årsredovisningen och 
koncernredovisningen för Mentice AB för år 2021. 
Bolagets årsredovisning och koncernredovisning 
ingår på sidorna 44-103 i detta dokument.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats 
i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla 
väsentliga avseenden rättvisande bild av moderbolagets 
finansiella ställning per den 31 december 2021 och av dess 
finansiella resultat och kassaflöde för året enligt årsre-
dovisningslagen. Koncernredovisningen har upprättats 
i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla 
väsentliga avseenden rättvisande bild av koncernens 
finansiella ställning per den 31 december 2021 och av 
dess finansiella resultat och kassaflöde för året enligt 
International Financial Reporting Standards (IFRS), 
så som de antagits av EU, och årsredovisningslagen. 
Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovis-
ningens och koncernredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fast-
ställer resultaträkningen och balansräkningen 
för moderbolaget och för koncernen.

Grund för Uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt International Standards 
on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt 
ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare 
i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i 
förhållande till moderbolaget och koncernen enligt 
god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort 
vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga 
och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens och 
verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen och verkställande direktören som har 
ansvaret för att årsredovisningen och koncernredovis-
ningen upprättas och att de ger en rättvisande bild enligt 
årsredovisningslagen och, vad gäller koncernredovis-
ningen, enligt IFRS så som de antagits av EU. Styrelsen 
och verkställande direktören ansvarar även för den 

interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att 
upprätta en årsredovisning och koncernredovisning 
som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, 
vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen och koncern-
redovisningen ansvarar styrelsen och verkställande 
direktören för bedömningen av bolagets och koncernens 
förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är 
tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan 
att fortsätta verksamheten och att använda antagandet 
om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas 
dock inte om styrelsen och verkställande direktören avser 
att likvidera bolaget, upphöra med verksamheten eller 
inte har något realistiskt alternativ till att göra något 
av detta. Styrelsens revisionsutskott ska, utan att det 
påverkar styrelsens ansvar och uppgifter i övrigt, bland 
annat övervaka bolagets finansiella rapportering.

Revisorns ansvar

Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om 
huruvida årsredovisningen och koncernredovisningen 
som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, 
vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och 
att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra 
uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, 
men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt 
ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att 
upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. 
Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter 
eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt 
eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de 
ekonomiska beslut som användare fattar med grund 
i årsredovisningen och koncernredovisningen.

Som del av en revision enligt ISA använder vi profes-
sionellt omdöme och har en professionellt skeptisk 
inställning under hela revisionen. Dessutom:

– identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga 
felaktigheter i årsredovisningen och koncernredovis-
ningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller 
misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland 
annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis 
som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en 
grund för våra uttalanden. Risken för att inte upptäcka 
en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter 
är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på 
misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i 
maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig 
information eller åsidosättande av intern kontroll.
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– skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets 
interna kontroll som har betydelse för vår revision 
för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga 
med hänsyn till omständigheterna, men inte för att 
uttala oss om effektiviteten i den interna kontrollen.

– utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinc-
iper som används och rimligheten i styrelsens 
och verkställande direktörens uppskattningar i 
redovisningen och tillhörande upplysningar.

– drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och 
verkställande direktören använder antagandet om fortsatt 
drift vid upprättandet av årsredovisningen och koncern-
redovisningen. Vi drar också en slutsats, med grund i de 
inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon 
väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller 
förhållanden som kan leda till betydande tvivel om bolagets 
och koncernens förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi 
drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, 
måste vi i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på 
upplysningarna i årsredovisningen och koncernredovis-
ningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om 
sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet 
om årsredovisningen och koncernredovisningen. Våra 
slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas 
fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan 
framtida händelser eller förhållanden göra att ett bolag 
och en koncern inte längre kan fortsätta verksamheten.

– utvärderar vi den övergripande presentationen, 
strukturen och innehållet i årsredovisningen och 
koncernredovisningen, däribland upplysningarna, 
och om årsredovisningen och koncernredovis-
ningen återger de underliggande transaktionerna och 
händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.

– inhämtar vi tillräckliga och ändamålsenliga revisions-
bevis avseende den finansiella informationen för enheterna 
eller affärsaktiviteterna inom koncernen för att göra ett 
uttalande avseende koncernredovisningen. Vi ansvarar 
för styrning, övervakning och utförande av koncernre-
visionen. Vi är ensamt ansvariga för våra uttalanden.

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens 
planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten 
för den. Vi måste också informera om betydelsefulla 
iakttagelser under revisionen, däribland de eventuella bety-
dande brister i den interna kontrollen som vi identifierat.

RAPPORT OM ANDRA KRAV ENLIGT 
LAGAR OCH ANDRA FÖRFATTNINGAR

Uttalanden

Utöver vår revision av årsredovisningen och koncern-
redovisningen har vi även utfört en revision av 
styrelsens och verkställande direktörens förvaltning 
för Mentice AB för år 2021 samt av förslaget till dispo-
sitioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten 
enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och 
beviljar styrelsens ledamöter och verkställande 
direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för Uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i 
Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare 
i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i 
förhållande till moderbolaget och koncernen enligt 
god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort 
vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga 
och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till 
dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. 
Vid förslag till utdelning innefattar detta bland annat 
en bedömning av om utdelningen är försvarlig med 
hänsyn till de krav som bolagets och koncernens 
verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storl-
eken av moderbolagets och koncernens egna kapital, 
konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och 
förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta inne-
fattar bland annat att fortlöpande bedöma bolagets 
och koncernens ekonomiska situation och att tillse att 
bolagets organisation är utformad så att bokföringen, 
medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägen-
heter i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt.
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Verkställande direktören ska sköta den löpande 
förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och 
anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som är 
nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras 
i överensstämmelse med lag och för att medelsför-
valtningen ska skötas på ett betryggande sätt.

Revisorns ansvar

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och 
därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta 
revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet 
kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verk-
ställande direktören i något väsentligt avseende:

– företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig 
till någon försummelse som kan föranleda 
ersättningsskyldighet mot bolaget, eller

– på något annat sätt handlat i strid med aktiebolag-
slagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispo-
sitioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt 
uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet 
bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen 
garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed 
i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försum-
melser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot 
bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av bolagets 
vinst eller förlust inte är förenligt med aktiebolagslagen.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige 
använder vi professionellt omdöme och har en professionellt 
skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen 
av förvaltningen och förslaget till dispositioner av bolagets 
vinst eller förlust grundar sig främst på revisionen av 
räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder 
som utförs baseras på vår professionella bedömning med 
utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi 
fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och 

förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där 
avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för 
bolagets situation. Vi går igenom och prövar fattade beslut, 
beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden 
som är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet. 
Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till 
dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har vi 
granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Göteborg den 6 april 2022

KPMG AB

Fredrik Waern

Auktoriserad revisor
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Finansiell kalender

Årsstämma 27 april 2022

Delårsrapport Jan–Mar 2022 (Q1) 27 april 2022 kl 8:30

Delårsrapport  Apr–Jun 2022 (Q2) 21 juli 2022 kl 8:30

Mentices delårsrapporter och årsredovisningar finns tillgängliga på www.mentice.com.
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Immateriella Rättigheter and andra typer av skydd

Mentice innehar 53 individuella patent som skyddar både system och programvara i 21 separata 
patentfamiljer. De flesta patent har minst 10 års giltighet kvar. Några av de senast godkända patenten 
listas nedan.

SYSTEM OCH METOD FÖR ATT SKAPA EN RUTT FÖR ETT INSTRUMENT SÅSOM EN KATETER I ETT BLODKÄRL

En metod för att välja den bästa katetern och färdvägen till en viss punkt i en patients blodkärlsanatomi. 

SYSTEM OCH METODER FÖR ENDOVASKULÄRA VÄTSKeinjektionssiMULERINGAR

Ett system för realistisk simulering av haptiska effekter vid vätskeinjektioner (av exem-
pelvis kontrastvätska) i en endovaskulär träningsmiljö. 

MEDICINSKT SIMULERINGSSYSTEM OCH METOD

Ett patent som beskriver en specifik design av system som kan användas för att simulera en familj av medicinska procedurer.

AKTIVA PATENTANSÖKNINGAR

Utöver godkända patent så har Mentice ett flertal pågående patentansökningar, inklusive metoder för kateterval, 
objektiv och systematisk bedömning av färdigheter samt förbättrade system för kardiovaskulär simulering.

USA 18 Reg./1 Ansökan 2021–2036

Europeiska Patent 7 Reg./3 Ansökan 2022–2026

Kina 5 Reg./1 Ansökan 2025

Japan 3 Reg./3 Ansökan 2022–2034

Sverige 3 Reg. 2022

Tyskland 4 Reg. 2022–2025

Schweiz 3 Reg. 2022–2025

Storbritannien 3 Reg. 2022–2025

Frankrike 3 Reg. 2022–2025

PCT 2 Reg./2 Ansökan 2034

Sammanfattning av Mentice patentportfölj

EU-patent
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