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Linköping den 12 april 2020 

 

Hej bästa aktieägare i Dynamic Code 

Vår verksamhet utvecklas ”galet bra” i dubbel bemärkelse just nu! 

Givetvis är det förödande för många, både människor och företag, som nu drabbas oerhört hårt av Corona-
epidemin. Vi hoppas innerligen, för oss alla, att vi snarast ska kunna komma tillbaka till mer normala 
förhållanden. 

Samtidigt har situationen satt fokus på hur en stor del av hälso- och sjukvården i framtiden kan utformas 
baserat på distansvård och på ett ökat konsument-/patient-engagemang.  

En utveckling helt i linje med Dynamic Codes helhetskoncept och det synsätt som vi länge har jobbat hårt 
med att etablera i både den privata och i den offentliga vården.  

Här får vi nu stor hjälp av det som sker. – Attityder och normer som normalt tar decennier att förändra, 
förändras nu på några månader.  

Kombinerat med den positiva utveckling som Dynamic Code hade redan under andra halvåret 2019, gör 
det att vi nu utvecklas ”dubbelt”, dels en snabbare acceptans och dels en stark försäljningstillväxt. 
 

Eget Covid-19 test 

Från och med den 20 april har vi vårt egna laboratorium klart för att analysera Covid-19.  

Kort därefter har vi sannolikt vårt provtagningskit (validering pågår) för Covid-19 helt klart. Vi kan då 
erbjuda vår normala helhetslösning, som är standard idag för alla våra test, även för självprovtagning av 
Covid-19. Innan vi lanserar testet kommer vi att ta hänsyn till om det är personal i vissa yrkesgrupper 
såsom sjukvård, äldrevård m m, som ska erbjudas möjligheten först, i enighet med FHMs 
rekommendationer. 

Vår helhetslösning, som ni säkert känner till vid det här laget, innebär möjlighet för den som provtas (eller 
tar provet själv) att direkt efter testsvar, smidigt komma i kontakt med vårdgivare för att få råd om lämplig 
åtgärd. ”Våra” anslutna vårdgivare får då automatiskt tillgång till hens testsvar och till våra riktlinjer, 
framtagna av våra medicinska specialister och kopplade till det aktuella testet. 
 

Försäljningsutveckling för olika kundkategorier 

Som sagts ovan, så utvecklas vår försäljning väl. 

• Vår e-handel växer på rullande 30-dagars basis med drygt 320%, har ökat med drygt 140% jämfört 
med 2019 och ligger idag 30% före budget. 
 

• Försäljningen till återförsäljare och distributörer, t ex apotekskedjor växer med 70% men är ändå 
ca 20% efter budget. Det räknar vi med att ta ifatt med tanke på de nya test, t ex hudtestet SKIN, 
som nu lanseras och som har tagits in av apotekskedjorna. 
 

• Försäljningen till vårdgivare, i huvudsak fortfarande digitala vårdgivare, växer med 1.615% jämfört 
med förra året. Det är ändå ca 10% efter budget, men även här tar vi med all sannolikhet ifatt med 
tanke på de nya samarbeten med vårdgivare som nu har inletts.  
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Kvinnohälsa – ett prioriterat område 

Detta är ett av våra mest prioriterade områden, samtidigt som det inte prioriteras tillräckligt inom den 
vanliga hälso- och sjukvården.  

Ett bra exempel och särskilt roligt att se, är att kvinnor i allt större utsträckning upptäcker vårt test för 
Bakteriell vaginos och Candida, ett viktigt test för kvinnors hälsa. Testet har också uppmärksammats i 
”Journal of Women´s Health and Gynecology” (2020, Vol 7:102). 

Testet har nu blivit en riktig storsäljare, en ökning med över 100% jämfört med förra året, och bevisar vår 
målmedvetna envishet, när vi vet att vi har en bra produkt som gör skillnad för människor. 

Nu hoppas vi att även sjukvården upptäcker de många fördelarna med vårt test (vi försöker verkligen att få 
dem till detta), då sjukvården med sin gamla metod överhuvudtaget inte klarar av att diagnosticera 
Bakteriell vaginos på ett säkert sätt. 
 

Internationellt 

Vår satsning i Norge och samarbetet där med KRY som vårdgivare, har börjat året mycket bra. Vi är nu i 
startgroparna att fullt ut lansera vår e-handel även i Tyskland och Frankrike. På tur därefter blir sannolikt 
Storbritannien och Polen. 

Vi har också inlett samtal med såväl brittiska/internationella apotekskedjor som med 
brittiska/internationella digitala vårdgivare.  
 

Produktutveckling och labb-investeringar 

Vi har utökat våra resurser inom utvecklingsgruppen och det innebär att flera spännande test snart är klara 
att ”go live”. Först ut är vårt nya hudtest SKIN, som blir lite av en ”banbrytare” inom egen hudvård. 

Våra nya Celiaki-test 2.0 kommer att erbjuda helt nya möjligheter för alla ”glutenintoleranta” att snabbt och 
säkert kunna få en efterlängtad diagnos. 

Vi är just nu också mitt uppe i investeringar i en utökad automation av våra laboratorier, både för att öka 
kapacitet och förbättra arbetsvillkor, men framför allt för att höja vår kvalitet och säkerhet ytterligare. 

Ja sammantaget, så är det drygt 30 entusiastiska medarbetare som uträttar ”små underverk” varje dag på 
jobbet och det är vad som krävs för att hjälpa till att motverka spridningen av Covid-19 och ta hand om alla 
revolutionära utmaningar i denna föränderliga tid. 
 

Bästa hälsningar 
 
Anne Kihlgren, VD och grundare 

 

 

 

 


