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En sommarhälsning från Dynamic Code 
 
Hej bästa aktieägare, 
 
Nu vill vi berätta lite om allt spännande som händer i Dynamic Code och även vad som har 
hänt under första halvåret 2019. 

Apotekskedjor och digitala vårdgivare 
Första halvåret har präglats av ett intensivt arbete med att få alla avtal på plats med 
apotekskedjor och digitala vårdgivare och därefter få klart de tekniska integrationerna med 
digitala vårdgivare. Som vanligt är man för optimistisk och tror att allt ska bli klart snabbt och 
enkelt, men så är ju inte vardagen. Men nu har vi i stort sett alla apotekskedjor och digitala 
vårdgivare klara och i början av juli lanserar KRY sin första kampanj med våra test.  

Stora ansträngningar har gjorts och kommer fortsatt att göras framöver, när det gäller den 
fortsatta tekniska utvecklingen och inte minst när det gäller utbildningar tillsammans med 
våra partners. 

I slutet av juni tog vi en helt ny e-handelsplattform i drift. På sociala medier har vi rent ut sagt 
varit ”urdåliga”. Men det blir det nu ändring på, bl a med hjälp av duktiga samarbetspartners 
och en tydlig kommunikationsstrategi för just sociala medier. 

Vi jobbar också stenhårt med fokus på marknad och försäljning och med siktet inställt på 
första delmålet, att komma upp till en genomsnittlig försäljningstakt på minst 600.000 SEK 
per vecka. Det målet ska vi nå under hösten.  

Kommuner 
Vi har tillsammans med Hallvarsson och Hallvarsson samt Tomas Bodströms advokatbyrå 
jobbat med att informera berörda instanser allt från Konkurrensverket, SKL till enskilda 
kommuner om Faderskapsutredningen som legat på remiss och som skulle innebära en 
monopolsituation kring faderskapsbestämning för RMV. Glädjande har flera instanser agerat 
såsom SKL och Konkurrensverket och lämnat remiss för att mota denna utveckling. Just nu 
är ärendet i en väntefas på Justitiedepartementet som vi bevakar. Under tiden fortsätter vi att 
marknadsföra våra tjänster till Sveriges kommuner och att öka våra marknadsandelar. 

”Revolutionerande” nya HealthTech-lösningar 
Under våren lanserades vårt nya test för Laktosintolerans 2.0. Vi lanserar just nu vårt första 
test med ”inbyggd kontroll av antibiotikaresistens”. Det är testet för mykoplasma, en av våra 
vanligaste könsjukdomar och ändå i det närmaste helt okänd för de flesta av oss. Läs mer 
om mykoplasma och den allvarliga situationen med antibiotikaresistens i vår pressrelease. 
Den finns på vår hemsida och på Mynewsdesk. 

Vi är också mitt uppe i en relansering av vårt snabbt växande test för bakteriell vaginos (BV). 
Vårt samarbete med landets främsta specialist inom området, Per-Göran Larsson överläkare 
och professor i obstetrik och gynekologi, lyfts nu fram bl a i en uppmaning till alla gravida 
kvinnor att testa sig för bakteriell vaginos.  
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Bakteriell vaginos försummas ofta i den traditionella sjukvården, men bör undersökas och  
behandlas med antibiotika för att minska risken för prematur födsel.  

Direkt efter sommaren lanseras vårt nya test för urinvägsinfektion (UVI). Även här flyttar vi 
fram positionerna jämfört med den ”standard-procedur” som vården idag erbjuder. Först ut är 
ett UVI-test för kvinnor, även för gravida kvinnor. Därefter kommer senare under året ett UVI-
test för män och vi fokuserar även på ett UVI-test för barn.   

Därefter följer i snabb takt testen för halsfluss, HPV (tillsammans med partner), hudkategori 
för individanpassad hudvård och ett helt nytt koncept för att testa för celiaki 
(glutenintolerans). 

Glutenintolerans blir ett allt vanligare problem och då inte bara för de personer som är 
glutenintoleranta, utan också för de (och de är många) som felaktigt anser sig vara 
glutenintoleranta och då kan få onödiga följdproblem på grund av detta.  

Vi gör nya satsningar inom nischen ”Livsstils-test” och på ett helt nytt koncept med 
spännande förebyggande hälsotest. Mer om dessa satsningar i kommande brev. 

Förstärkta försäljnings- och utvecklingsresurser 
Under första halvåret har Dynamic Codes marknads- och försäljningsgrupp förstärkts med 
två Key Account Managers (en är på plats och en börjar efter semestern).  

Utvecklingsgruppen har förstärkts med två tekniska specialister. Allt för att öka tempot både 
inom försäljning och produktutveckling.  

Även labb- och produktionsgruppen har utökats med nya medarbetare. Flytten till nya lokaler 
har också inneburit en helt ny laboratoriemiljö med förbättrade och snabbare 
produktionsflöden och ännu bättre kvalitetsprocesser.  

Vetenskapliga rådet och våra medicinska experter 
Till sist, men inte minst viktigt, intresset från sjukvårdens sida för vår verksamhet ökar 
snabbt. Vi märker det konkret i hur mycket lättare vi har idag, jämfört med för ett par år 
sedan, att få igång samarbeten med landets främsta medicinska specialister inom våra olika 
områden. 

Det har också resulterat i att vårt Vetenskapliga råd nu håller på att bildas och har sitt första 
möte i september, samt att vi nu äntligen och helt öppet kan redovisa våra medicinska 
experter kopplade till våra olika test. Sammantaget ökar det styrkan och kvaliteten i allt vi gör 
både på kort och långt sikt. 

Då är det så dags för lite semester och det känns nästan som ett ”störande” avbrott i allt 
spännande som händer. – Men givetvis behöver vi alla hämta andan lite och fylla på 
kraftreserverna, så att vi fortsatt orkar leverera ”revolutionära” HealthTech-lösningar direkt till 
alla konsumenter.  

 
Med önskan om en härlig sommar. 

Anne Kihlgren, grundare och VD 


