
 

  1(3) 

 
Linköping den 27 november 2020 

 
 
Dynamic Code fortsätter stärka upp för att stötta i Covid-19 
pandemin 
 
Tredje kvartalet, juli-september 2020 
-   Omsättningen ökade till 72 Mkr (6 Mkr) 
 
Första nio månaderna, januari-september 2020 
-   Omsättningen ökade till 90 Mkr (13 Mkr) 
 
September 2020 
-   Omsättningen ökade till 40 Mkr (3 Mkr)  
  
 
VD-ord kvartal 3, 2020 
 
Det här är mitt första VD-ord och jag vill börja med att tacka för förtroendet för att leda detta 
spännande bolag. Jag kommer att jobba nära vår grundare Anne Kihlgren som nu framöver 
kommer att fortsätta inom bolaget med det hon brinner allra mest för – fullt fokus på strategisk 
utveckling av diagnos- och hälsotestkonceptet. 
 
Jag kommer närmast från rollen som marknadschef på fintech-företaget Trustly och 
dessförinnan var jag vice VD och marknadschef på LeoVegas. Jag har 20 års erfarenhet av 
internationella tillväxtföretag och mitt uppdrag är bland annat att leda den internationella 
expansionen av Dynamic Code. Vi har en viktig roll att fylla i att bidra till en säker distansvård 
genom vårt diagnos- och hälsotestkoncept. Jag ser fram emot att vara delaktig i bolagets 
fortsatta resa mot sitt mål att revolutionera vården och ge individen större kontroll över sin hälsa. 
 
 
Förändrad rapportering till aktieägare 
 
I det VD-brev som gick ut i början av november så utlovade vi att återkomma med resultat- och 
balansräkning inför handeln som sker i Pepins den 2-7 december. Sedan dess har vi gått in i en 
upphandlingsprocess av ett större anbud som är enormt viktig för bolaget och vår verksamhet 
under 2021. Med hänvisning till den processen och av konkurrensskäl så har vi tagit beslutet att 
inte lämna ut den information som utlovats. Vi väljer istället att ge er en så god bild som möjligt 
av utvecklingen av verksamheten i ord. Vi hoppas på er förståelse för detta. 
  
 
15 procent av alla covid-19 tester i Sverige går via Dynamic Code  
 
Dynamic Code har under tredje kvartalet fortsatt sin uppskalning och omställning för att bidra till 
Sveriges åtgärder i hanteringen av Covid-19 pandemin. Några veckor efter skolstarten i augusti 
märktes den enorma ökning i efterfrågan på testkapacitet som sedan har fortsatt att accelerera. 
Organisationen har jobbat hårt för att utnyttja befintlig kapacitet till max genom införande av 
skiftarbete till sent på kvällar samt helger. Vi estimerar att vi idag (november) står för ca 15% av 
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testkapaciteten i Sverige. Omsättningen har i och med det här ökat markant i jämförelse med 
föregående år och resultat och kassaflöde är positivt. 
  
 
Uppdämt investeringsbehov kommer påverka kostnadsbasen 
 
Bolaget jobbar vidare för att snabbt bygga ut kapacitet och möta det ökade behovet av testning 
för covid-19 från Sveriges regioner och vårdgivare. Samtidigt är det många andra områden inom 
bolaget som har trängts undan, som det nu kommer att behöva investeras i mer långsiktigt. Det 
är lokaler, rekryteringar, produkt- och teknikutveckling och utveckling av samarbeten. Det finns ett 
uppdämt investeringsbehov vilket kommer påverka kostnadsbasen på sikt. 
  
 
Utvecklingen av digitaliserad vård och hemtester har accelererat under 
pandemin 
 
Covid-19 pandemin har accelererat digitaliseringen generellt, med tydlig positiv påverkan på 
områden som digital vård och e-handel. I samband med pandemin har också en betydande del av 
Sveriges befolkning provat på att testa sig själv hemma för att sedan få en diagnos online. Det 
här är beteenden som gynnar utvecklingen av Dynamic Codes koncept, dvs möjligheten till att 
själv testa sig för att få en säker diagnos utan att lämna hemmet.  
 
Under pandemin har även stora undanträngningseffekter uppstått, ett exempel är screening för 
HPV, vilket är ett exempel på ett område där Dynamic Codes koncept kan bidra till säker testning 
utan att man behöver lämna hemmet och utan att belasta vården.  
 
Dynamic Code har idag en produktportfölj med 20+ produkter och arbetar med en roadmap på 
ytterligare ett antal meningsfulla diagnos- och hälsotester för lansering under 2021 och 2022. 
Bolaget ser stort intresse för sitt koncept både från konsumenter och partners så som digitala 
vårdgivare, apotek och företagshälsovård i Sverige och övriga Europa.  
 
Under nästa år kommer det vara stort fokus på att utöka sälj- och marknadsaktiviteter både inom 
Sverige och på ett antal identifierade marknader i Europa. Så trots att de stora volymer vi ser av 
covid-19 nu kommer att klinga av i takt med pandemin, så ser vi med tillförsikt på framtiden och 
den fortsatta tillväxten för bolaget.  
 
 
Fokus på långsiktigt helhetskoncept kring säker distansvård 
 
För att summera så arbetar vi fokuserat med att kortsiktigt hjälpa till i den akuta pandemisituation 
som råder samtidigt som vi investerar för att långsiktigt erbjuda vårt helhetskoncept som 
säkerställer snabbare och säkrare diagnoser på distans både i och utanför Sverige.  
 
Vi har visat att vårt koncept är skalbart och att det levererar tydlig nytta till vårdgivare, 
konsument/patient och samhälle. Vår målsättning att revolutionera vården och ge människor 
större kontroll över sin egen hälsa är tydlig och långsiktig och vi ser att vi både kan växa lönsamt 
och bidra till att resurser i vården används mer effektivt. 
 
Vänliga hälsningar, 
Louise Nylén  
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VD Dynamic Code 
 
 
Väsentliga händelser efter periodens slut (okt-nov): 
 

- Ny VD för bolaget, Louise Nylén. 
- Omsättningen fortsätter att utvecklas positivt och ligger både för oktober och november 

på en högre nivå än för september. 
- Resultat och kassaflöde utvecklas positivt. 
- Under november har e-handeln för våra Covid-19 test dessvärre tillfälligt behövt stängas 

ned då all tillgänglig testkapacitet behöver gå till regioner och vårdgivare enligt de 
prioriteringar som råder från Folkhälsomyndigheten. Vi hoppas snart kunna öppna den 
igen.  

- Vi har startat en utbyggnad av vårt labb för att utöka vår produktionskapacitet med över 
50% som vi räknar med vara på plats till januari 2021. 

- Vi har lanserat Covid-19 antikroppstest i november. 
- Vi har lanserat tre varianter av Celiakitest i november: anlag, anlag & intolerans och 

monitorering. 
- Lanseringen av vårt Covid-19 reseintyg har satts på paus pga Folkhälsomyndighetens 

prioriteringar för testning i samhället.  
- Lanseringen av HPV-testet är uppskjuten. Testet var planerat för lansering i december, 

men kommer att lanseras under Q1 2021. 
 


