
 

  

 

Notera att informationen i detta dokument är direkt riktad till mottagaren  

och inte får vidarebefordras eller göras tillgänglig för andra. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

Inbjudan till teckning av aktier 
 

Private Placement inför planerad listningsemission och  

efterföljande planerad listning på Nasdaq Stockholm First North. 

 

 

 

 

Vården står inför stora utmaningar. Människor lever längre, är mer aktiva och kräver mer. Nya och bättre, men 

ofta dyrare, behandlingar och läkemedel introduceras. Den dagliga verksamheten belastas av nya åtgärder och 

administrativa rutiner. Detta leder till växande vårdköer samtidigt som brist på personal och pengar leder till en 

rad följdproblem. Vi behöver nya lösningar för att möta framtidens behov, och E-hälsa satt i system är en av 

lösningarna. E-hälsa innebär användning av digitala verktyg och utbyte av information digitalt för att uppnå och 

bibehålla hälsa. 

 

Rethinking Care Sweden AB introducerar ett helhetskoncept inom vård och hälsa, uppbyggt på tre samverkande 

affärsområden – ”Software as a service”, ”Care as a service” och ”Health as a service”, baserade på hög kompetens 

inom såväl hälso- och sjukvårdstjänster som IT-verktyg utvecklade för vården. Målet är enkelt och tydligt: Mer 

vård och mindre resursanvändning med hjälp av IT-teknik och ett nytänkande inom leveransprocesser. 
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OM DETTA MEMORANDUM 
 

Definitioner 

I detta memorandum gäller följande definitioner om inget annat 

anges: med ”Rethinking Care Sweden AB” avses moderbolaget 

med organisationsnummer 559049-5254. Med “Rethinking Care” 

eller “Bolaget” avses koncernen (under bildande) bestående av 

moderbolaget Rethinking Care Sweden AB och dotterbolagen 

Agilit Svenska AB med organisationsnummer 559049-8795, 

Läkartid.nu med organisationsnummer 559039-2352, 

Säkravård.nu med organisationsnummer 559054-6486 samt 

Friskarepåjobbet.se med organisationsnummer 559063-3490. 

 

Med ”First North” avses Nasdaq Stockholm First North. 

 

Erbjudandet direkt riktat till mottagaren 

Detta memorandum avseende nyemission är upprättat i enlighet 

med Aktiebolagslagen (2005:551) 1 kap 7 §. Notera att 

erbjudandet är direkt riktat till mottagaren och att det inte under 

några omständigheter får spridas till annan fysisk eller juridisk 

person. 

 

Investering förenad med risk 

Alla investeringar är förenade med risk. Det är därför av stor vikt 

att mottagaren av detta memorandum beaktar såväl risker som är 

förenade med Bolagets verksamhet och aktie som Bolagets 

potential innan ett investeringsbeslut fattas. Styrelsen i Rethinking 

Care har för avsikt att ansöka om listning på First North under det 

fjärde kvartalet 2016. Det finns dock inga garantier för att ansökan 

kommer att inlämnas och inte heller för att First North kommer 

att godkänna Rethinking Care för listning. Utifrån ovan ska 

mottagaren av detta memorandum vara medveten om att det finns 

en inlåsningsrisk i det fall det inte kommer att bedrivas en löpande 

handel i Bolagets aktie framöver. 

 

Finansiell rådgivare 

Sedermera Fondkommission är en bifirma till ATS Finans AB. I 

samband med nyemissionen som beskrivs i detta dokument är 

Sedermera Fondkommission finansiell rådgivare till Rethinking 

Care. Sedermera Fondkommission har biträtt Bolaget vid 

upprättandet av detta memorandum. Styrelsen i Rethinking Care 

är ansvariga för innehållet, varpå Sedermera Fondkommission 

och ATS Finans AB friskriver sig från allt ansvar i förhållande till 

aktieägare i Rethinking Care samt avseende andra direkta eller 

indirekta konsekvenser till följd av beslut om investering eller 

andra beslut som helt eller delvis grundas på uppgifterna i 

memorandumet. Sedermera Fondkommission agerar även 

emissionsinstitut i samband med nyemissionen.  

 

Uttalanden om omvärld och framtid 

Uttalanden om omvärlden och framtida förhållanden återspeglar 

Rethinking Cares styrelses nuvarande syn avseende framtida 

händelser och finansiell utveckling. Framåtriktade uttalanden 

uttrycker endast de bedömningar och antaganden som styrelsen 

gör vid tidpunkten för memorandumet. Dessa uttalanden är väl 

genomarbetade, men läsaren uppmärksammas på att dessa, såsom 

alla framtidsbedömningar, är förenade med osäkerhet. 

 

Ansvar 

Styrelsen för Rethinking Care är ansvarig för innehållet i detta 

memorandum. Styrelsen försäkrar härmed att de vidtagit alla 

rimliga försiktighetsåtgärder för att säkerställa att uppgifterna i 

dokumentet, såvitt de vet, överensstämmer med faktiska 

förhållanden och att ingenting är utelämnat som skulle kunna 

påverka dess innebörd. 

 

Lund i juni 2016 

 

Styrelsen i Rethinking Care Sweden AB 

 

För ytterligare information 

Önskas ytterligare information avseende Rethinking Care eller 

dess verksamhet hänvisas till VD Fredrik Thafvelin, med 

telefonnummer 0047 920 30 200. 

 

Önskas ytterligare information avseende nyemissionen eller dess 

villkor och anvisningar hänvisas till Sedermera Fondkommission 

med telefonnummer 0431-47 17 00. 
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Rethinking Care… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- erbjuder en effektiv lösning på ett aktuellt 

samhällsproblem. 

 

- har ett helhetskoncept som bygger på tre med 

varandra samverkande affärsområden – IT-

system, läkarmottagning på nätet och hantering 

av sjukvårdsförsäkringsärenden samt företags-

hälsovård. 

 

- har en ledning med gedigen kunskap och 

erfarenhet inom hälsa, vård och IT. 

 

- verkar inom ett område med stor potential och 

som det riktas stort fokus på med anledning av 

växande vårdköer, brist på vårdpersonal och en 

växande andel äldre i befolkningen. 
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INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER  
 

Detta memorandum avseende nyemission är upprättat i enlighet med Aktiebolagslagen (2005:551) 1 kap 7 §. 

Notera att detta erbjudande är direkt riktat till mottagaren och att det inte under några omständigheter får spridas 

till annan fysisk eller juridisk person. 

 

Emissionsbeslut och förutsättning 

Notera att erbjudandet som beskrivs i detta memorandum är villkorat av att beslut om riktad nyemission tas vid 

extra bolagsstämma. 

 

Private Placement i sammandrag 

 

Teckningstid   Teckningstiden avslutas den 29 juni 2016. 
 

Erbjudandets omfattning  Erbjudandet omfattar cirka 6 MSEK. 
 

Värdering (pre-money)  Cirka 25 MSEK. 
 

Emissionslikvidens användande Den likvid som Bolaget tillförs genom den riktade nyemissionen 

är avsedd att finansiera kostnader för att starta upp moderbolaget 

Rethinking Care, sammanföra de fyra dotterbolagen och bilda en 

koncern samt förbereda Bolaget inför notering. 
 

Betalning Notera att betalning av aktier i samband med aktuell private 

placement ska äga rum under första halvan av juli 2016. 

Betalning avseende nedanstående planerad listningsemission 

kommer att äga rum i ett senare skede. Vid frågor rörande 

betalning, vänligen kontakta Sedermera Fondkommission. 
 

Teckningsförbindelser Rethinking Care avser att i nu förestående riktad nyemission på 

förhand skriftligen avtala om cirka 12 MSEK i form av 

teckningsförbindelser inför planerad listningsemission. 
 

Planerad efterföljande listningsemission i sammandrag 
 

Teckningstid Listningsemissionen av aktier inför planerad listning på First 

North är beräknad att genomföras under det fjärde kvartalet 2016. 
 

Erbjudandets omfattning Erbjudandet är beräknat att omfatta aktier motsvarande högst 

cirka 25,5 MSEK före avdrag för emissionskostnader. 

Lägstanivå för genomförande av listningsemissionen är fastställd 

till cirka 15 MSEK. 
 

Värdering (pre-money)  Värdering (pre-money) beräknas uppgå till cirka 39 MSEK*. 
 

Emissionslikvidens användande Den likvid som Bolaget tillförs genom listningsemissionen är 

avsedd att finansiera vidare uppbyggnad och utveckling av 

verksamheten och organisationen samt expansion i Norden, 

inledningsvis i Sverige och Norge, följt av Finland och Danmark.  

 

* Notera att informationen förutsätter fulltecknad private placement och beslut om listningsemission. 
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Inbjudan till teckning av aktier och erbjudandet 

Rethinking Care inbjuder härmed till teckning av aktier i Bolaget i aktuell private placement i kombination med 

lämnande av teckningsförbindelse i Bolagets planerade listningsemission av aktier. Anmälan sker genom att 

teckning sker i private placement samtidigt som teckningsförbindelse om två (2) gånger det genom private 

placement tecknade beloppet lämnas avseende den planerade listningsemissionen. Teckningsförbindelse medför 

garanterad tilldelning i den planerade listningsemissionen motsvarande teckningsförbindelsens belopp. 

Anmälningssedel och avtal avseende teckningsförbindelse ska vara Sedermera Fondkommission tillhanda senast 

den 29 juni 2016 kl. 15.00. Avräkningsnotor är beräknade att skickas ut snarast efter avslutad teckningstid och 

betalning ska ske senast fyra bankdagar därefter. 

 

För att tydliggöra erbjudandet följer här ett exempel: en person vill och bereds möjlighet att teckna aktier i 

Rethinking Care för totalt 300 000 SEK. 100 000 SEK tecknas i private placement samtidigt som en skriftlig 

teckningsförbindelse om 200 000 SEK lämnas avseende den planerade listningsemissionen. Det totala tecknade 

beloppet uppgår i detta exempel således till 300 000 SEK. 

 

Ett kapitaliseringsupplägg som skapar trygghet 

Genom detta kapitaliseringsupplägg reduceras inlåsningsrisken i jämförelse med en renodlad private placement, 

då teckningsförbindelserna i listningsemissionen som beskrivits ovan innebär en minskad risk för att Bolaget inte 

skulle tillföras erforderligt kapital vid den planerade listningsemissionen. 

 

Kapitalbehov för att expandera verksamheten 

Rethinking Care har möjligheten och ambitionen att expandera snabbt och är mot bakgrund av detta i behov av 

kapitaltillförsel. Emissionslikviden från förestående private placement är avsedd att finansiera kostnader för att 

starta upp moderbolaget Rethinking Care, sammanföra de fyra dotterbolagen och bilda en koncern samt förbereda 

Bolaget inför notering. Emissionslikviden beräknas täcka Bolagets kapitalbehov fram till notering. 

Emissionslikviden från listningsemissionen är avsedd att finansiera vidare uppbyggnad och utveckling av 

verksamheten och organisationen samt expansion i Norden, inledningsvis i Sverige och Norge, följt av Finland 

och Danmark. Avsikten är sedan att expandera verksamheten även till Estland, Lettland, Litauen, Polen och 

Tyskland. Beroende på hur väl expansionen slår ut i Norden, kan det uppstå behov av ytterligare kapital för att 

expandera verksamheten utanför Norden i ovan nämnda länder.  

 

Riktad nyemission i samband med sammanslagning 

Bolaget genomförde i maj/juni 2016 en riktad nyemission om 2 MSEK i samband med sammanslagningen av 

bolagen. Bolagets värdering uppgick vid den riktade nyemissionen till 23 MSEK pre-money.  
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RETHINKING CARE – ETT NYTT VÅRDKONCEPT 
 

Vårdbehoven växer… 

Vården står inför stora utmaningar. Människor lever längre, är mer aktiva och kräver mer. Nya och bättre, men 

ofta dyrare, behandlingar och läkemedel introduceras. Enligt SCB:s befolkningsprognos förväntas andelen äldre i 

befolkningen öka med 30 procent mellan 2010 och 2050, vilket innebär att en fjärdedel av befolkningen kommer 

att vara 65 år eller äldre år 20501. Eftersom risken att drabbas av sjukdom ökar med stigande ålder blir det samlade 

vårdbehovet större i takt med att medellivslängden ökar. Över 70 procent av vårdkostnaden under ett människoliv 

uppkommer efter 75 års ålder. Hälso- och sjukvårdens framgångar när det gäller att få människor att överleva allt 

fler sjukdomar med hjälp av nya och mer avancerade behandlingsmetoder och mediciner driver upp 

vårdkostnaderna ytterligare. Växande vårdköer, brist på sjuksköterskor och en växande andel äldre ställer stora 

krav på vården och medför en ökad belastning på hälso- och sjukvårdssystemen.  

 

… en potentiell lösning… 

Samtidigt utvecklas IT-teknologin för vården i hög takt. En minskad tillgång till hälso- och sjukvårdspersonal ökar 

incitamenten för att hitta nya organisationsmodeller och kraftfulla IT-verktyg. Enligt bolagsledningen börjar 

vården inse att den digitala tekniken är nyckeln till att möta de många utmaningarna i framtiden. Vård- och 

hälsovårdsleverantörer omfamnar e-hälsokonceptet som ett viktigt hjälpmedel för att motverka eskalerande 

kostnader. IT kan ge patienter både bättre service och mer trygghet utan att kostnaderna blir höga. Internationellt 

ligger Sverige och övriga Norden fortfarande relativt långt fram inom E-hälsa men omvärlden har tagit in på oss. 

Digitaliseringen av de offentliga hälsosystemen i Norden går trögt. Analyser pekar på att upp till 65 procent av 

den globala marknaden kommer att få tillgång till vård på andra vis än via en läkarmottagning eller sjukhus år 

20202. Den nationella eHälso-strategin och vision för eHälsa 2025, som beslutades av regeringen i mars 2016, 

sätter fokus på IT som en förutsättning för att förbättra patientsäkerheten, effektivisera vården och bidra till att öka 

patienternas delaktighet i vården. Det är därför av stor betydelse att landstingen och andra vårdgivare inför och 

använder IT-stöd för att de nationella målen ska kunna uppnås.  

 

… Rethinking Care  

De alternativ som idag erbjuds på marknaden löser endast delar av problemet. För att få en komplett lösning är 

kunderna tvungna att anlita olika leverantörer för olika tjänster som i mångt och mycket syftar till att lösa samma 

problem – ineffektiv vård. Rethinking Care genomför i april – juni 2016 en sammanslagning av Agilit Svenska 

AB, Läkartid.nu, Säkravård.nu, Friskarepåjobbet.se till en liten koncern där Rethinking Care Sweden AB blir 

moderbolag. Genom sammanslagningen skapas en god grund för ett helhetskoncept som kan angripa 

vårdproblematiken. Med hjälp av likviden från nu förestående private placement kan dessutom helhetskonceptet 

förfinas och optimeras. Bolaget kommer enligt bolagsledningen att utgöra den enda aktören som, till skillnad från 

konkurrenterna, erbjuder ett helhetskoncept med tre samverkande affärsområden – ”Software as a Service”, ”Care 

as a Service” och ”Health as a Service” och har kompetens både för hälso- och sjukvårdstjänster samt IT-

funktioner.  

 

Rethinking Care erbjuder produkter och tjänster till kunder före konkurrenterna och utan att kunderna behöver 

vända sig till olika leverantörer. Bolaget ser en stor potential i konceptet, vars grund är en enkel tanke – mer vård 

och mindre resursanvändning med hjälp av IT-verktyg och nytänkande inom leveransprocesser. Rethinking Care 

avser erbjuda sin kunder tillgänglighet, effektivitet, kvalitet och hög kompetens, tydliga målinriktade produkter 

samt kostnadseffektivitet. Inom affärsområdet ”Software as a Service” erbjuder Agilit Svenska AB 

sammanlänkade IT-tjänster och -verktyg som säkrar kvalitet och flyttar tid från administration till effektiv vård 

och omsorg. Patienterna tar över både en del av administrationen och en del av kvalitetssäkringen, samtidigt som 

de upplever att de får en bättre service. Patienterna blir en resurs istället för att de kräver resurser. Inom 

affärsområdet ”Care as a Service” verkar Bolaget dels genom Läkartid.nu – en läkarmottagning på nätet, och dels 

genom Säkravård.nu – en komplett hantering av privata sjukvårdsförsäkringsärenden. Inom det tredje 

                                                           
1 https://www.folkhalsomyndigheten.se/seniorguiden/halsosamt-aldrande/aldrande-befolkning/ 
2 pwc 
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affärsområdet, ”Health as a Service”, verkar Bolaget genom Friskarepåjobbet.se, vilket är en komplett 

företagshälsovård som med IT-teknologi kan bedriva hälsofrämjande, förebyggande och efterhjälpande insatser 

mer effektivt.  

 

Tillsammans har de tre affärsområdena stor potential att bidra med en lösning till ett av samhällets mest aktuella 

problem – det stora vårdbehovet. Tre av bolagen, Agilit Svenska AB, Läkartid.nu och Säkravård.nu, är i dagsläget 

fullt operativa, har kunder, genererar intäkter och har personal. Friskarepåjobbet.se är i en uppstartsfas med 

nyrekryterad verksamhetschef och försäljningschef. Agilit Svenska AB och AM e-Consulting (AMeC, en 

stödfunktion inom Läkartid.nu, Säkravård.nu samt Friskarepåjobbet.se) har i dagsläget totalt ett 20-tal kunder som 

genererar intäkter. Bolaget har för avsikt att expandera i Norge under 2017, följt av Danmark och Finland under 

2018.  Den vidare planen är sedan att expandera utanför Norden, till Estland, Lettland, Litauen, Polen och 

Tyskland, under 2019. 

 

Software as a Service 

Enligt SLIT-rapporten från maj 2016 läggs inte mer resurser på IT idag än för cirka 10 år sedan. Landstingen 

använder ca 2,9 Mrd SEK på IT, detta ligger cirka 0,5 procent under genomsnittet för den offentliga sektorn totalt. 

Det innebär att landstingen skulle behöva använda ytterligare 1,5 Mrd SEK för att komma på samma nivå som 

genomsnittet av offentlig sektor3. Rethinking Care erbjuder genom dotterbolaget Agilit Svenska AB 

värdeskapande IT-verktyg för hälsa, vård och omsorg och har i dagsläget ingått avtal med ett tiotal bolag, inklusive 

svenska internationellt verksamma bolag, som fortlöpande genererar intäkter i Bolaget. IT-verktygen har 

utvecklats över flera år av en grupp ingenjörer från Kungliga Tekniska Högskolan. 

 

Agilits tekniska plattform 

 

Tre grundpelare 
 

• Enkelhet – IT inom vården måste vara enkel, snabb och flexibel, med hög säkerhet för både patient och 

vårdpersonal. 

• Heltäckande ansvar för patienten med ärendebaserat IT-system som ger tydlig överblick över alla delar – 

tidbokning, behandlingar, ekonomi, leverantörer, etc. 

• Hög tillgänglighet – patienter och vårdgivare når Agilits system och portaler på valfri plattform, och med 

säker identifiering.  

 

De system som vården använder idag har inget, eller nästan inget, stöd för de funktioner som krävs för en 

effektivare vård enligt Rethinking Cares koncept. Det vill säga att frigöra tid för vårdpersonalen att utföra den 

egentliga vården, genom att patienten själv gör en stor del av de tidskrävande momenten, t ex bokning/ombokning, 

betalning, anamnes och sjukanmälan. Agilits tekniska plattform är uppbyggd av moduler, så att vårdgivare kan 

komplettera sina befintliga system med större funktionalitet. De är dessutom utvecklade för att enkelt och snabbt 

kunna anpassas till olika vårdgivares arbetssätt. 

 

 Mjukvaran består av många olika IT-moduler som kan kombineras och kopplas samman efter vad man önskar 

uppnå. Detta ger tydliga processförbättringar, är lätt att implementera och erbjuder många tilläggsalternativ. 

Mjukvaran utvecklas i nära samarbete med användarna. Målsättningen är alltid att skapa mer tid för vård genom 

att förenkla all informationshantering, säkra ärendehantering och överlåta mest möjligt till IT-teknologin. Allt från 

bokning, rådgivning och journalhantering till betalningar, redovisning kan hanteras med en plattform för vård på 

nätet.  Mot bakgrund av skillnader i arbetssätt, metoder, upplägg, struktur och mycket mer kan IT-systemet 

förändras eller justeras efter både kundens och vårdleverantörens behov.  

 

Webbportaler som används på riktigt sätt är enligt bolagsledningens bedömning det mest effektiva sättet att 

överlåta administrativa tjänster till patienten. Genom webbportalen kan patienten själv administrera sina 

                                                           
3 http://www.dagensmedicin.se/contentassets/8abab5b70fa84ebcbed19c794059ea1d/slit2016.pdf  

http://www.dagensmedicin.se/contentassets/8abab5b70fa84ebcbed19c794059ea1d/slit2016.pdf
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vårdärenden, som att se sina laborationssvar och recept, skicka förfrågan om receptförnyelse, läsa sin journal, 

ställa frågor på säker mail till vårdgivare samt hantera sina besök. Patienterna tar därmed över administration 

samtidigt som de upplever det som en bättre service. Via ett intuitivt och lättanvänt gränssnitt gör patienten hela 

inskrivningen och bokningen direkt i journalsystemets tidbok. Resultatet är att hela den tids- och resurskrävande 

telefonbokningen med låsning av personal reduceras. Dessutom innebär det en ökad service för patienten som 

slipper passa telefontider och sitta i telefonkö. Tilläggsfunktioner kan t.ex. omfatta SMS-avisering, automatisk 

information, betalningstjänst, adresslokalisering, triage (elektroniskt sortering/bedömning), gruppbokning, 

självbetjäningsterminal, språkhantering samt tillgång till ett eget patientbibliotek med all historik om tidigare 

åtgärder. All information skyddas av hög säkerhet. Patienten loggar in med användarnamn, bank-ID eller lösenord 

som ges ut i samband med ID-kontroll på respektive vårdcentral. Dessutom skickas en engångskod via SMS till 

patientens mobiltelefon i samband med varje inloggning. Designen är responsiv, det vill säga fungerar lika bra på 

dator som på pekplatta och i smartphone.  

 

Marknad 

Den växande andelen äldre i befolkningen kommer tillsammans med invandring, förändringar i sociala mönster 

och på arbetsmarknaden att leda till ett gap mellan efterfrågan på och tillgången till hälso- och sjukvård och social 

omsorg om det inte görs stora förändringar i vårdsystemet. Hälso-, vård- och omsorgsleverantörer inser att den 

digitala tekniken är nyckeln till att möta många av dessa utmaningar. Den svenska regeringen har utformat en e-

hälsostrategi som syftar till att informations- och kommunikationsteknik ska användas effektivt för att främja 

säkrare, mer tillgänglig och effektivare hälso-, sjuk- och äldrevård. Under flera år har ambitionen varit att öka 

satsningarna inom IT-området och det knyts stora förväntningar till att kunna effektivisera vårdens processer och 

förbättra kvaliteten i vården med hjälp av E-hälsa. Samtliga IT-kostnader för landstingen beräknas uppgå till cirka 

9 100 MSEK per år, varav cirka 7 000 MSEK avser tjänster, produkter och programvara m.m. som upphandlas på 

marknaden4. Landstingen lägger idag mindre kapital på infrastruktur och mer kapital på tjänster och programvara, 

vilket är en generell bild av kostnadsutvecklingen inom IT som grundar sig i att hårdvara blivit betydligt billigare. 

Det finns inga siffror som anger storleken på IT-kostnaden i privatdriven hälsa och omsorg. Enligt bolagsledningen 

hamnar en uppskattning på drygt 1 Mrd SEK. 

 

Care as a Service 

 

Läkartid.nu 

Rethinking Cares dotterbolag Läkartid.nu är en läkarmottagning på nätet – utan väntrum – med en säker portal 

som har all kompetens för enkel och säker vård. Läkartid.nu har erfarna allmän- och specialistläkare, 

sjuksköterskor och sjukgymnaster som erbjuder behandlingar på distans – omedelbart, säkert och enkelt. Via video 

ger personalen rådgivning, ställer diagnoser, utfärdar recept och remisser, samt vid behov direkt vidarekoppling 

till andra vårdinstanser. Läkartid.nu kommer att vara tillgänglig dygnet runt via datorer, surfplatta och smartphone. 

Frontlinjen i portalen ger direkt access till ett callcenter med erfarna sjuksköterskor på 24/7-basis5 via web-

portalen. Rethinking Care har en flexibel personalresurs som hyrs in efter behov från Bolagets kontrakterade 

bemanningsföretag Personalhuset Staffing Group (PSG) – en ledande leverantör av tillfällig och långsiktig 

bemanning med vårdpersonal inom hela vårdsektorn i Norden. Den flexibla lösningen är viktig då Bolaget 

därigenom kan arbeta på ett kostnadseffektivt sätt. En överordnad läkare ansvarar för den medicinska kvaliteten i 

denna tjänst. AMeC, som utför medicinska ”second opinions”, är en stödfunktion till Läkartid.nu, Säkravård.nu 

och Friskarepåjobbet.se, och har i dagsläget ett tiotal kunder, däribland svenska internationellt verksamma bolag.  

 

Marknad avseende Läkartid.nu 

I ljuset av att efterfrågan på hälso- och sjukvårdsinsatser kommer att öka under kommande år är ett effektivt 

användande av läkarresursen centralt för att kunna erbjuda medborgare en sjukvård av hög kvalitet. I Sverige görs 

cirka 30 miljoner läkarbesök varje år, vilket innebär i genomsnitt knappt tre läkarbesök per person. Kostnader för 

vården och omsorgen utgör en stor del av samhällsekonomin i Sverige och stod 2012 för 14,2 procent av 

                                                           
4 http://www.dagensmedicin.se/contentassets/8abab5b70fa84ebcbed19c794059ea1d/slit2016.pdf  
5 24/7 tillgänglighet kommer att införas när förutsättningar för detta finns, initialt gäller 07.00 till 20.00/7   

http://www.dagensmedicin.se/contentassets/8abab5b70fa84ebcbed19c794059ea1d/slit2016.pdf
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bruttonationalprodukten (BNP). Hälso- och sjukvårdens utgifter uppgår till cirka 9,5 procent av landets BNP. Hela 

vård- och omsorgssektorn omsatte 505 000 MSEK 2012. Utgifterna för hälso- och sjukvården uppgick under 2012 

till cirka 327 000 MSEK6. 
 

Säkravård.nu 

Rethinking Cares dotterbolag Säkravård.nu erbjuder komplett hantering av privata sjukvårdsförsäkringsärenden 

som har två huvuduppgifter, dels att finansiera vård och hälsoinsatser för företag med olika försäkringslösningar 

samt dels att effektivt styra leverans av vårdtjänster till försäkringsbolagens kunder. Säkravård.nu är en 

underleverantör till försäkringsbolag och tar hand om hela den praktiska delen av ett försäkringsärende – från 

första kontakt till fullt genomförd behandling, inklusive administration, ersättningshantering, statistik och 

komplett dokumentation.   Bolaget kommer enbart att förmedla andra aktörers försäkringslösningar och således 

inte att bedriva försäkringsverksamhet. Läkartid.nu och Säkravård.nu är färdigutvecklade och befinner sig i testfas. 

Rethinking Care har för avsikt att öppna Läkartid.nu och Säkravård.nu för allmänheten den 15 augusti 2016. 
 

Marknad avseende Säkravård.nu 

Sjukfrånvaro och tanken på långa vårdköer får allt fler företag att köpa sjukvårdsförsäkringar för sina medarbetare. 

En sådan innebär snabb tillgång till vård, rådgivning, behandling och operationer hos privata vårdgivare, samt 

ersättning för medicinkostnader och eftervård. I Sverige finns cirka 700 000 privata sjukvårdsförsäkringar, 

motsvarande skadekostnader/skadeutbetalningar om cirka 2 800 MSEK per år. Antalet ärenden per år ligger kring 

350 000. Den nordiska marknaden har totalt cirka 5,5 miljoner sjukvårdsförsäkringar till kostnad av cirka 10 Mrd 

SEK.  

 

Health as a Service 
Det finns ett samband mellan god hälsa, bra arbetsmiljö och framgångsrika företag. I dagens samhälle fortsätter 

sjukskrivningarna att stiga – vård och omsorg är den sektor som har störst andel sjukskrivna. Inom den offentliga 

sektorn uppgår andelen sjukskrivningar till cirka 10 procent, vilket medför höga kostnader. Genom att utveckla 

och ständigt arbeta hälsofrämjande och förebyggande i arbetsmiljön kan man öka produktiviteten och därmed 

lönsamheten i företaget. Dessvärre har bara 6 av 10 anställda tillgång till företagshälsovård och en allt för stor 

andel av dem endast på en basal nivå. Det är en klar minoritet av arbetstagarna som har tillgång till en 

företagshälsovård som arbetar hälsofrämjande och förebyggande med ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Det finns 

således ett behov av arbetsplatsnära hälsofrämjande, förebyggande och rehabiliterande insatser. Till bilden hör 

också att den traditionella företagshälsan och företagen endast lägger några få procent på hälsofrämjande insatser 

medan fysiska hälsokontroller och rehabilitering står för mer än 60 procent av kostnaderna. 
 

Rethinking Cares dotterbolag Friskarepåjobbet.se är en komplett företagshälsovård med tillgång till alla 

kompetenser – rikstäckande, snabbt och kostnadseffektivt på nätet. Friskarepåjobbet.se verkar huvudsakligen 

genom hälsofrämjande och förebyggande insatser som ökar frisknärvaron/minskar sjukfrånvaron. I första hand 

verkar bolaget genom att säkra att en effektiv hälsostrategi blir genomförd. Med IT-teknologi och videoteknik kan 

både hälsofrämjande, förebyggande och efterhjälpande insatser bedrivas mer effektivt. Noggrann IT-baserad 

uppföljning säkrar företagets hälsomål och mer frisknärvaro. Friskarepåjobbet.se har en ledning där samtliga har 

ett starkt fokus på hälsostrategi och hälsofrämjande insatser. Verksamheten har även tillgång till alla de 

traditionella kompetenserna i företagshälsovården, såsom läkare, företagssköterskor, sjukgymnaster, 

beteendevetare, arbetsmiljöingenjörer m.fl.   
 

Marknad 

Företagshälsovården är en viktig aktör i välfärdssamhället och allt fler företag och organisationer inser vikten av 

att personalen är frisk och arbetsför. Företagshälsovården ska bidra både till att förebygga ohälsa och främja hälsa 

samt till att skapa goda och säkra arbetsplatser där de anställda inte riskerar att skadas eller bli sjuka. I dagens 

arbetsliv blir de äldre allt fler medan de yngre kommer ut allt senare i arbetslivet. Den demografiska utvecklingen 

leder till att färre ska försörja fler. Det kommer att behövas fler som kan och vill fortsätta arbeta längre. För att nå 

det målet behövs motiverade friska medarbetare på säkra arbetsplatser och goda arbetsförhållanden. Därför behövs 

                                                           
6 http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/19329/2014-2-3.pdf  

http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/19329/2014-2-3.pdf
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företagshälsovården. Årligen läggs cirka 4,5 Mrd SEK på företagshälsovård i Sverige och motsvarande summa 

läggs på träning. Den nordiska marknaden för företagshälsovård uppgår till ca 15 Mrd SEK7. Den samlade privata 

konsumtionen av tränings- och sportutrustning uppgår till över 50 Mrd i Sverige. 
 

Övergripande målsättningar 

Rethinking Cares övergripande långsiktiga målsättningar är att:  

 

 bli den största och bästa leverantören av hälso- och vårdkoncept baserat på IT-teknologi i Norden och en 

betydande aktör i Östersjöområdet, 

 uppnå en marknadsledande lönsamhet inom hälsa och vård med hjälp av IT-teknologi, effektiv 

resursstyrning och en flexibel kostnadsbas, 

 kännetecknas som den föredragna leverantören av hälsa och vård av både kunder, patienter och anställda, 

samt  

 kontinuerligt utveckla marknadsledande hälso- och vårdkoncept. 
 

Långsiktig finansiell målsättning 

Bolaget har för avsikt att under 2018 uppnå break even. För 2019 beräknas en vinstmarginal om cirka 20 procent 

och en total omsättning överstigande 180 MSEK. Härutöver är Rethinking Cares långsiktiga finansiella 

målsättning är att under 2020 uppnå en total omsättning överstigande 300 MSEK med en vinstmarginal på cirka 

30 procent. Under 2016 beräknas årsomsättningen närma sig 10 MSEK med en negativ resultat på ca 60 procent.  
 

För att kunna uppnå ovanstående målsättningar avser Bolaget att uppnå nedanstående milstolpar.  
 

 Software as a Service Care as a Service Health as a Service 

År 2016 Utveckling:  

Webbplattform 

Callcenter 

Video-konsultationer 

Ärendehantering 

Nya avtal: 15 företag 

Volym: 10 000 åtgärder 

såsom bokning, 

avbokning, betalning. 

Utveckling:  

Patientportal Läkartid.nu 

Callcenter  

Logistik sjukvårdsförsäkring 

Nya avtal: 2 försäkringsbolag 

Volym: 15 000 portalbesök, 

5 000 samtal, 2 000 

videokonsultationer 

Utveckling:  

Portal Friskarepåjobbet.se 

Distanserbjudande  

Flexibel resursbas 

Nya avtal: 25 företag 

Volym: 1 000 medarbetare 

Åtgärder: 2 000 

 

År 2017 Utveckling:  

Triagesystem 

Koppling till utrustning för 

elektronisk fjärrdiagnostik. 

Nya avtal: 25 företag 

Volym: 30 000 åtgärder 

 

Utveckling:  

Etablering Norge 

Nya avtal: 5 försäkringsbolag 

Volym: 50 000 portalbesök, 

25 000 samtal, 10 000 

videokonsultationer 

Utveckling:  

Etablering Norge 

Nya avtal: 100 företag 

Volym:10 000 medarbetare 

Åtgärder: 20 000 

År 2018 Utveckling:  

IT-funktion för äldre 

Basjournal 

Nya avtal: 40 företag 

Volym: 100 000 åtgärder 

 

Utveckling:  

Etablering Finland/Danmark 

Nya avtal:10 försäkringsbolag 

Volym: 100 000 portalbesök, 

50 000 samtal, 20 000 

videokonsultationer 

Utveckling:  

Etablering Finland/Danmark 

Nya avtal: 200 företag 

Volym: 30 000 medarbetare 

Åtgärder: 50 000 

År 2019 Utveckling:  

AI-för logistikstyrning 

Taligenkänning 

Nya avtal: 40 företag 

Volym: 200 000 åtgärder 

 

Utveckling:  

Etablering Tyskland 

Nya avtal: 10 försäkringsbolag 

Volym: 200 000 portalbesök,  

100 000 samtal, 40 000 

videokonsultationer 

Utveckling:  

Etablering Tyskland 

Nya avtal: 300 företag 

Volym: 60 000 medarbetare 

Åtgärder: 100 000 

                                                           
7 Almega 
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VD FREDRIK THAFVELIN KOMMENTERAR 
 

Vi hör regelbundet om överbelagda sjukhus, brist på sjuksköterskor och långa vårdköer. Företagen 

rapporterar ökande sjukfrånvaro och problem med stress och arbetsmiljö. Välfärdssjukdomarna brer 

ut sig och allt fler sliter med övervikt. Samtidigt är vi friskare än någonsin, och befolkningen lever 

allt längre. Det är lätt att förstå varför hälso- och vårdsystemen får allt svårare att klara av sina 

uppgifter.  

 

Rethinking Cares vision är att göra hälsa, vård och omsorg lätt och snabbt tillgänglig. Vi skall hjälpa 

individer och företag att hitta rätt i vårdapparaten. Vi vill säkra att rätt insatser sätts in i rätt 

turordning och att det som skall göras verkligen blir gjort. Vi vill effektivisera och göra mer med 

mindre insats.  

 

Vården idag är i många delar organiserad och levererad på samma vis som för 100 år sedan. För att 

kunna erbjuda patienterna bättre vård enklare krävs ett nytt och effektivt koncept inom vården med 

digitalisering, direktkontakt med rätt instans, vårdinsatser på distans och effektiv styrning av 

arbetsflödet, samt medverkan från patienten som en resurs. Införandet av IT har haft positiv 

påverkan på det administrativa arbetet inom sjukvården, men mycket av administrationen har på 

detta sätt landat på vårdpersonalen. De IT-verktyg som utvecklats för läkare och övrig vårdpersonal 

är inte stödjande i vårdarbetet. IT-stödet som används är dessutom inte anpassat till användarnas 

behov. Under många år har ambitionen varit att öka satsningarna inom IT-området. Det har säkrat 

många processer men det har i liten grad effektiviserat leveransen, kanske snarare tvärtom.  

 

”Grunden i vårt kunderbjudande bygger på en enkel tanke: mer vård och mindre 

resursanvändning med hjälp av IT-verktyg och nytänkande av leveransprocesser.” 

 

Med en komplett ”IT-verktygslåda” kan vi erbjuda en helhetslösning där de olika 

verksamhetsgrenarna drar nytta av varandra som till exempel en strukturerad samverkan mellan 

hälsofrämjande företagshälsa och offentligt finansierad primärvård. Vi kan erbjuda produkter och 

tjänster till våra kunder som ligger långt före konkurrenterna. Vi har helhetskoncept som gör att 

kunderna inte behöver vända sig till olika leverantörer. Vårt koncept bygger på en enkel tanke: mer 

vård och mindre resursanvändning med hjälp av IT-verktyg och nytänkande inom leveransprocesser. 

Tillsammans har våra tre affärsområden stor potential att lösa ett av dagens stora samhällsproblem 

– det ökade vårdbehovet. Tre av bolagen är i dagsläget fullt operativa. De har kunder, genererar 

intäkter och har kompetent personal på plats. Agilit Svenska AB och AMeC har i dagsläget totalt ett 

20-tal kunder som genererar intäkter. Vi har för avsikt att expandera i Norge under 2017, följt av 

Danmark och Finland under 2018. Härutöver avser vi att expandera utanför Norden, i Estland, 

Lettland, Litauen, Polen och Tyskland, under 2019. 

 

”Tillsammans har de tre affärsområdena stor potential att  

lösa ett av dagens samhälles mest aktuella problem.”  

 

Bakom Rethinking Care finns en kompetent styrelse och ledning med gedigen erfarenhet som 

vårdgivare. Vi har både kunskap och erfarenhet om vad som kan och bör göras för att effektivisera 

vården och ge patienten en ökad service. Genom våra respektive positioner inom vård-, hälso- och 

IT-branschen har vi under åren knutit till oss viktiga kontakter och betydande nätverk. Vi har 

relationer med potentiella kunder för Rethinking Care och nödvändig nyckelkompetens inom 

vården. Vår styrka är att vi besitter kompetens inom det medicinska området men också inom 

process-, organisations- och IT-området. Under lång tid har vi utvecklat IT-verktyg som fungerar 

och är lätta att implementera. Våra kunder kan börja i liten omfattning för att sedan i ett nära 
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samarbete utveckla allt mer effektiva verktyg för effektiv vård. Vi använder både vår egen kunskap 

och våra kunders erfarenhet för att utveckla de redskap som behövs för att lyckas. Tillsammans med 

våra kunder har Rethinking Care potential att bli den främsta leverantören av nytänkande och 

effektiva vård- och hälsokoncept.  

 

Branschen är i början av att använda datorer och intelligenta system för att ställa diagnoser, men 

detta kommer att bli vardag i framtiden. Det arbetet kommer vi att vara en del av tillsammans med 

andra. Med investeringar i IT idag kan vård- och hälsoaktörerna i Sverige hejda en framtida våg av 

ökande kostnader. Samtidigt kan vården i sig bli bättre och mer anpassad till både patienternas och 

de vårdanställdas behov. 

 

Fredrik Thafvelin 

VD, Rethinking Care Sweden AB 
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MER OM RETHINKING CARE  
 

Affärsmodell 

Rethinking Care är ett hälso- och vårdbolag som med ett komplett koncept av premium IT-verktyg och en gedigen 

kompetensbas inom sjukvård kan erbjuda sina kunder produkter och tjänster som ligger före konkurrenternas. 

Bolagets ambition är att vara det föredragna alternativet för både distanstjänster och styrning av kund/patientflöden 

inom hälso- och sjukvård. Detta kan Bolaget dra nytta av genom att erbjuda företagshälsovård och styra hela 

sjukvårdsleveransen för försäkringsbolag.  

 

Bolagets affärsmodell är i princip likartad för alla affärsområdena. Den baserar sig dels på en löpande 

månadskostnad som ger tillgång till tjänsten och som täcker det mest basala, och dels en fast kostnad per åtgärd 

för insatser utöver bastjänsten. Månadskostnaden är i utgångspunkten låg och tilläggstjänsternas pris är 

volymberoende. Schematiskt kan detta beskrivas:  

 

Affärsområde Software as a service Care as a service Health as a service 

Månadskostnad Kostnad per funktion och 

användare 10 – 5 000 kr. 

Kostnad för anslutning 

per person 5 – 30 kr. 

Kostnad för anslutning per 

medarbetare 3 – 25 kr. 

Tilläggskostnad Installations- och 

anpassningskostnad per 

timme 800 – 1 200 kr. 

Portalanvändning 

kostnadsfritt. 

Callcenter och läkare per 

tid. 

Portalanvändning och 

callcenter ingår, övrigt per 

tidsåtgång. 

 

Kunder 

Rethinking Care avser primärt att erbjuda sina tjänster till: 

 

 Företag – erbjuds innovativ och effektiv företagshälsovård tillgänglig på nätet, via callcenter och IRL. 

 Försäkringsbolag – erbjuds specialistkonsulter, styrning av sjukvårdsleverans samt second opinion. 

 Privatpersoner – ges tillgång till webbportal, call center, kliniska resurser samt second opinion. 

 Allmän- och specialistvården/Vård- och hälsoleverantörer – erbjuds mjukvarubaserade IT-verktyg. 

 

I första hand avser Rethinking Care erbjuda sina tjänster inom Norden – inledningsvis Sverige och Norge, följt av 

Finland och Danmark. Därefter avser Bolaget att expandera till övriga länder i Östersjöområdet. 

 

Avtal med kunder 

Rethinking Cares dotterbolag Agilit Svenska AB och AMeC (en stödfunktion till Läkartid.nu, Säkravård.nu samt 

Friskarepåjobbet.se) har i dagsläget drygt 20 tecknade avtal med kunder, däribland internationella bolag. Härutöver 

har bolagen ett antal offerter i pipeline, varav flera kommer att realiseras under Q3 – Q4 2016. 
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Konkurrenter 

Det finns flera konkurrerande verksamheter inom Bolagets affärsområden. Ingen av dessa konkurrenter kan idag 

enligt bolagsledningens bedömning erbjuda det helhetskoncept som Rethinking Care kan.  

 

Huvudkonkurrenter avseende distanskonsultationer 
 

 
 

Utanför Norden är Medgate troligen den största aktören i Europa. De hanterar mellan 4 000 och 5 000 patienter 

per dag med videokonsultationer. Medgate i Canada är det företag som kommer närmast Rethinking Care med ett 

komplett erbjudande både till företag och dess medarbetare på distans. 

 

Inom ”Care as a Service” är Min Doktor och Kry de två huvudkonkurrenterna. Båda erbjuder konsultationer på 

distans, men fortfarande på en relativt småskalig nivå. Kry meddelar på sin hemsida att de haft 20 000 

konsultationer, dock lite oklart under hur lång tid. Min Doktor vänder sig också till försäkringsmarknaden, precis 

som Rethinking Care och det är känt att de har ingått avtal med två större försäkringsbolag. Bolagsledningen gör 

bedömningen att de större privata vårdbolagen, framförallt Aleris, Capio och Praktikertjänst, troligtvis kommer att 

följa efter på ett eller annat vis inom en snar framtid. Hittills förekommer väldigt få konkurrenter med fokus på 

second opinion på den skandinaviska marknaden.   

 

Huvudkonkurrenter avseende företagshälsa 
 

 
 

De största konkurrenterna inom ”Health as a Service”, företagshälsovården, domineras av de tre största aktörerna 

Previa, Feelgood och Avonova. Gemensamt för alla tre är att de har dålig lönsamhet, många fysiska utbudsplatser 

och hög medelålder på sina medarbetare8.  

 

Till skillnad mot sina konkurrenter kan Rethinking Care, som tidigare nämnts, erbjuda kunderna en komplett 

företagshälsa som helhetslösning baserad på IT-tjänster i en webbportal, callcenter och lösningar på distans men 

också traditionell företagshälsa över hela landet och samverkan med den försäkring de önskar. Kunderna behöver 

inte vända sig till olika leverantörer utan får ett komplett, välfungerande och effektivt system som kan säkra alla 

aspekter av arbetsmiljön.  

                                                           
8 Bolagsverket 
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Utvecklingsstrategi 

Rethinking Cares utvecklingsstrategi är baserad på att utveckla alla affärsområdena tillsammans och med hjälp av 

varandra. Bolaget utgår från befintliga produkter och tjänster och utvecklar dessa i många steg, ofta i form av 

pilotprojekt där en eller flera enheter är medverkande. Denna strategi ger snabbt svar på om utvecklingen är på rätt 

väg. Genom att dels organisera ”Software as a service” mot egen verksamhet och dels samarbeta tätt med 

försäljningsorganisationen räknar Rethinking Care med att kunna utveckla i en takt som är helt otänkbar i 

traditionell verksamhet.   

 

Rethinking Care avser att addera segment, nya tjänster och produktgrupper till befintliga erbjudanden. Fokus 

kommer att vara på både den offentliga och den privata sektorn, såsom äldreomsorg, beroendevård och psykiatri, 

samt nya IT-verktyg för information, administration, rapportering och e-diagnostik. Vad gäller geografiska 

fokusområden avser Rethinking Care att inledningsvis adressera Norden – Norge under 2017, Danmark och 

Finland 2018. Därefter följer en expansion utanför Norden – Estland, Lettland, Litauen, Polen och Tyskland – med 

start i slutet av 2018. 
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STYRELSE OCH LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE 
 

Bakom Rethinking Care finns en kompetent och erfaren ledning med ett stort kontaktnät och etablerade 

kundrelationer. Det allra viktigaste med ledningen är dock att de samtliga har gjort detta förr. Enligt 

bolagsledningens bedömning är detta den bästa garantin för att Rethinking Care skall lyckas och bli framgångsrikt.   

 

Rethinking Care Sweden AB:s VD Fredrik Thafvelin bidrar med lång erfarenhet inom medicin, entreprenörskap 

och management. Efter en betydande tid som läkare på sjukhus och i öppenvården har han varit ledare, först i 

offentlig vård och därefter i den privata vården. Thafvelin var VD och grundare av Axess Spesialistklinikker As, 

som etablerade flera framgångsrika specialistvårdskoncept både i Norge och Sverige. Bland dessa kan nämnas 

Axess Elisbethsjukhuset i Uppsala och Axess Akuten i Göteborg. Sjukhuset i Uppsala köptes av Aleris medan 

Capio gjorde detsamma med Axess Akuten.  Göteborgsverksamheten gick från noll till 130 000 patienter på några 

få år.  Därefter var Thafvelin utvecklingsdirektör för Capio i Norden och senare VD för Capio Nordic AB och vice 

VD i Capio AB. Thafvelin har sedan 2010 varit aktiv i flera styrelser inom vård och hälsa såsom St. Görans 

sjukhus, Sofiahemmet, Feelgood, Norlandia Care, Agito och Transmedica.  

 

Lars Lidgren, Rethinking Care Sweden AB:s styrelseordförande, är professor emeritus i ortopedi vid Lunds 

universitet. Lidgren har publicerat cirka 250 vetenskapliga artiklar och ligger bakom ett hundratal patent. Vidare 

är Lidgren också entreprenör och har grundat och utvecklat flera internationella bolag.  

 

Gunnar Strand, Agilit Svenska AB:s VD, har arbetat med IT för vård och hälsa under nästan hela sin yrkeskarriär. 

Strand har många års erfarenhet från både marknadsföring och försäljning av IT-tjänster för vården, inbegripet 

arbete med mjukvaruutveckling, projektledning och implementering av IT-tjänster i Sverige, Norden och USA.  

 

Thomas Palmqvist, VD för Läkartid.nu och Säkravård.nu, är sjuksköterska med ekonomi och marknadsutbildning. 

Även Palmqvist har flera ledningsuppdrag inom hälso- och sjukvård bakom sig. Därtill har Palmqvist erfarenhet 

av att utveckla, driva och sälja hälso- och sjukvårdstjänster för försäkringsbranschen, starta och utveckla bolag 

samt har ett starkt säljfokus. Palmqvist har bl.a. varit ”Head of claims” för SEB:s sjukvårdsförsäkringar. 

 

Mattias Johansson, VD för Friskarepåjobbet.se, har erfarenhet från flera chefsbefattningar, senast som 

affärsområdeschef hos Feelgood. I den positionen har Johansson etablerat ett nytt frisk – hälsokoncept som blivit 

både eftertraktat från kunderna och lönsamt för företaget. Johanssons karriär har alltid haft ett tydligt fokus på 

marknad, sälj och hälsa.  

 

Sophie Haarlem, försäljningschef på Friskarepåjobbet.se, är civilingenjör i kemiteknik och civilekonom från 

Handels men har också varit framgångsrik som Key Account Manager inom företagshälsa. Haarlem har drivit 

konsultverksamhet som partner i eget bolag samt haft roller som försäljningsansvarig i flera företag. Härutöver är 

Haarlem också framgångsrik landslagsfäktare.  

 

Peter Hedberg, CTO i Agilit AB, är civilingenjör i datateknik från KTH. Hedberg är IT-ingenjör specialiserad på 

integrationer och systemutveckling för hälso- och sjukvård. Tidigare har Hedberg varit CTO i Enalog AB och har 

arbetat uteslutande med att utveckla system för vården de sista åtta åren. 

 

Sammanfattningsvis är ledarkompetensen i Rethinking Care mycket gedigen inom alla de verksamhetsområden 

som är grundpelare i Bolagets koncept, både inom IT, vård, hälsa och företagsutveckling.  

 

Rethinking Care kommer inför notering att presentera en stark och professionell styrelse som uppfyller samtliga 

av marknadsplatsens krav och utgörs av personer med relevant erfarenhet. Styrelsen kommer att bestå av 

medlemmar med stora nätverk och gedigen erfarenhet från de affärsområden bolaget verkar inom, både privat och 

offentligt. 
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Styrelsen i Rethinking Care Sweden AB 
 

Lars Lidgren – Styrelseordförande Rethinking Care Sweden AB 

 

- Leg. läkare. Professor. 

- Ortoped, tidigare klinikchef. 

- Grundare till bolagen Biomet/Scandimed, Bonesupport, AMeC och GWS.  

- Styrelseledamot för listade bolagen Orthocell och GWS.  

 

 

Ledande befattningshavare Rethinking Care 
 

Fredrik Thafvelin – VD för Rethinking Care Sweden AB  

 

- Leg. läkare, IMD Business School. 

- Tidigare Nordenchef och vice VD Capio, VD AxessAkuten och Feelgood. 

- Styrelseordförande i Transmedica, Feelgood och Personalhuset Staffing Group.  

 

 

Gunnar Strand – VD för Agilit AB 

 

- MSc IT KTH. 

- Tidigare VD i Kodak Medical Nordic och Agfa Medical Nordic. 

- 20 års erfarenhet inom försäljning och management inom informatik i 

hälsovården, bl. a. HP Medical och Synthetic MR.  

 

 

 

Thomas Palmqvist – VD för Läkartid.nu och Säkravård.nu 

 

- IHM Business School, leg sjuksköterska. 

- Fd ”head of claims” SEB.  

- Ledningsuppdrag inom hälsovården, VD för egna bolaget Svensk Vård-

förmedling. 

- Starkt säljfokus. 

 

 

Mattias Johansson – VD för Friskarepåjobbet.se 

 

- MBA. 

- Stor kompetens från kommersiell verksamhet i hälsobranschen.  

- Kommer närmast från en roll som affärsområdeschef i Feelgood.  

- Starkt sälj- och marknadsfokus.  
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 Sophie Haarlem – Försäljningschef för Friskarepåjobbet.se 

 

- Civilekonom, civilingenjör. 

- Tidigare Key Account Manager på Feelgood, Bixia och Bergen Energi, Sales 

Director på ATTRAQ. 

- Partner och styrelseordförande hos Specto Sales.  

- Elitidrottare, fäktning. 

 

Peter Hedberg – CTO  

 

- MSc Data, KTH. 

- Certifierad i design och implementering av databaser.  

- Specialist på integrationer och systemutveckling för hälso- och sjukvård.  
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KOMPLETTERANDE INFORMATION 
 

Bolagsstruktur 

Rethinking Care genomför i april – juni 2016 en sammanslagning av Agilit AB, Läkartid.nu, Säkravård.nu, 

Friskarepåjobbet.se och Rethinking Care Sweden AB. Tillsammans kommer bolagen att utgöra en koncern vari 

Rethinking Care Sweden AB är moderbolag. Tre av dotterbolagen är i dagsläget fullt operativa, har kunder, 

genererar intäkter och har kompetent personal. Friskarepåjobbet.se har anställt verksamhetschef och är i färd med 

att etableras. AMeC är en stödfunktion till Läkartid.nu, Säkravård.nu och Friskarepåjobbet.se och erbjuder 

kunderna en Second-opinion.  

 

 

 
 

 

 

 

Ägarförteckning 

Nedan presenteras en ägarförteckning över ägare i Rethinking Care Sweden AB per den 15 juni 2016.  

 

Ägare  Antal aktier 

Academic Medical Group (AMG)  440 000 

Fredrik Thafvelin  240 000 

Thomas Palmqvist  50 000 

Cecilia Thafvelin  50 000 

Almi  43 478 

Gunnar Strand  40 000 

Rethinking Care 
Sweden AB

Software as a 

Service

Agilit AB

Care as a Service

Läkartid.nu

Säkravård.nu

Health as a Service

Friskarepåjobbet.se

• Företagsportal 

• Konsultation på distans 

• Sjukfrånvaro-helpdesk 

• Ärendehantering 

• ROI-fakturering 

• Fast priser 

 

• Call-centers 

• Läkare  

• Medicinska tjänster 

• Videokonsultationer 

• Leveransstyrning 

• Second opinion 

 

• Webbportaler 

• Distansmedicin 

• Logistiksystem 

• Bokningssystem 

• Integrationer 
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Peter Hedberg  40 000 

Matilde Thafvelin  25 000 

Nicolay Thafvelin  25 000 

Mattias Johansson  20 000 

Agilit  20 000 

Radek Gutowsky  20 000 

Cyril Toma  10 000 

Åke Knutsson  10 000 

Helena Jacobson  8 000 

Finn Thystrup  9 348 

Niklas Thystrup  7 391 

Jens Thystrup  7 391 

Ola Ohlsson AB  7 391 

Jonas Kretz  5 435 

Rikard Nobrell  4 348 

Annette Thystrup  2 174 

Asteroidea (Polo Looser)  2 000 

TOTALT  1 086 956 

 

Revisor 

Revisor för Rethinking Care är Ernst & Young AB (Torggatan 4, 211 40 Malmö), med huvudansvarig revisor 

Johan Thuresson. Thuresson är auktoriserad revisor och medlem i FAR, branschorganisationen för revisorer och 

rådgivare. 

 

Övrigt 

 

 Den riktade nyemissionen som beskrivs i detta memorandum är villkorad av att beslut om riktad 

nyemission tas vid extra bolagsstämma.  

 

 Detta memorandum avseende nyemission är upprättat i enlighet med Aktiebolagslagen (2005:551) 1 kap 

7 §. Notera att erbjudandet är direkt riktat till mottagaren och att det inte under några omständigheter får 

spridas till annan fysisk eller juridisk person. 

 

 Det finns inga utestående teckningsoptioner, konvertibler, villkorade aktieägartillskott eller liknande som 

kommer att påverka antalet aktier i Bolaget framöver.  

 

 Rethinking Care har inte varit part i några rättsliga förfaranden eller skiljedomsförfaranden (inklusive 

ännu ej avgjorda ärenden eller sådana som styrelsen i Bolaget är medveten om kan uppkomma) under de 

senaste tolv månaderna, och som nyligen haft eller skulle kunna få betydande effekter på Bolagets 

finansiella ställning eller resultat.  

 

 Styrelseordförande i Rethinking Care Sweden AB har under de senaste fem åren inte varit inblandad i 

konkurs, försatts i tvångslikvidation eller satts under konkursförvaltning.  

 

 Samtliga aktier som erbjuds i denna nyemission kommer att nyemitteras. Det finns därför inga fysiska 

eller juridiska personer som erbjuder att sälja värdepapper i denna nyemission. 
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VILLKOR OCH ANVISNINGAR 
 

Erbjudandet 

Genom aktuell nyemission ska aktiekapitalet kunna ökas med högst 130 500,00 SEK genom utgivande av högst 

261 000 aktier, envar aktie med ett kvotvärde om 0,50 SEK och till en teckningskurs om 23,00 SEK per aktie. Det 

totala emissionsbeloppet uppgår till högst 6 003 000,00 SEK.  
 

Teckningsberättigade 

Rätt att teckna de nya aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma en av styrelsen på 

förhand begränsad krets i enlighet med Aktiebolagslagen (2005:551) 1 kap 7 §.  

 

Anmälningstid 

Anmälningstiden avslutas den 29 juni 2016. Styrelsen förbehåller sig rätten att förlänga tiden för anmälning och 

betalning.  

 

Teckningskurs 

23,00 SEK per aktie. Courtage utgår ej. 
 

Värdering 

Värdering (pre-money) uppgår till cirka 25 MSEK. 

 

Anmälan 

Anmälningssedel ska vara Sedermera Fondkommission tillhanda senast klockan 15:00 den 29 juni 2016 på 

nedanstående adress, fax eller e-post. 

 

Sedermera Fondkommission  Telefon: +46 (0)431 - 47 17 00 

Emissionstjänster   Fax: +46 (0)431 - 47 17 21 

Norra Vallgatan 64   E-post: nyemission@sedermera.se 

SE-211 22 Malmö 

 

Anmälan är bindande. Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. 

Endast en anmälningssedel per tecknare kommer att beaktas. Vid flera inlämnade anmälningssedlar gäller den till 

Sedermera Fondkommission senast inkomna. Inga tillägg eller ändringar får göras i den på anmälningssedeln 

förtryckta texten.  

 

Rätt till förlängning av anmälningstiden samt emissionens fullföljande 

Styrelsen förbehåller sig rätten, att under alla omständigheter, fatta beslut att om att förlänga anmälningstiden samt 

att inte fullfölja nyemissionen. Beslut om att inte fullfölja nyemissionen kan senast fattas före det att 

avräkningsnotor ska sändas ut. 

 

Betalning 

Besked om tilldelning lämnas genom utskick av avräkningsnota och betalning ska ske i enlighet med anvisningarna 

på denna. Avräkningsnotor är beräknade att skickas ut snarast efter avslutad anmälningstid och betalning ska ske 

senast fyra bankdagar därefter. 

 

Tilldelning 

Tilldelning i aktuell nyemission beslutas av styrelsen. 
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Registrering av tilldelade aktier 

Nyemissionen beräknas vara registrerad hos Bolagsverket under vecka 29, 2016. Aktierna som nyemitteras 

kommer initialt inte att registreras i elektroniskt format. Observera att utfärdande av aktiebrev ej kommer att ske, 

utan endast anteckning i aktieboken.  

 

Aktierna som nyemitteras är beräknade att registreras i elektroniskt format i september 2016, förutsatt att 

Rethinking Care Sweden AB ansluts till Euroclear Sweden AB enligt planerat. 

 

Utdelning 

De nya aktierna medför rätt till utdelning från och med att de tas upp i Rethinking Care Sweden AB:s aktiebok. 

 

Investerare bosatta utanför Sverige 

Investerare som är bosatta utanför Sverige kan vända sig till Sedermera Fondkommission på ovanstående 

telefonnummer för information om anmälning och betalning. Observera att erbjudandet inte riktar sig till personer 

som är bosatta i USA, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Japan, Australien eller andra länder där deltagande 

förutsätter ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. 

 

Övrig information 

 Den riktade nyemissionen som beskrivs i detta memorandum är villkorad av planerad ändring av 

bolagsordning, samt beslut om riktad nyemission vid extra bolagsstämma. 

  

 Detta memorandum avseende nyemission är upprättat i enlighet med Aktiebolagslagen (2005:551) 1 kap 

7 §. Notera att erbjudandet är direkt riktat till mottagaren och att det inte under några omständigheter får 

spridas till annan fysisk eller juridisk person. 
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FINANSIELL ÖVERSIKT 
 

Rethinking Care och den fyra underliggande dotterbolagen är alla nystartade utan ingående historik, lån, resultat 

och balansräkningar. Tre av bolagen, Agilit Svenska AB, Läkartid.nu och Säkravård.nu, har övertagit verksamhet 

från tre operativa bolag, (Agilit/Enalog, AMeC och Svensk Vårdförmedling) innefattande personal, mjukvara och 

avtal med kunder. Detta presenteras i nedanstående uppställning. Intäkter och kostnader inklusive personal är 

angivet per månad med start 1 april.  

 

Finansiell översikt vid starten den 1 april 2016. 

 

Bolag Intäkter 

Månad 

SEK 

Kostnader 

Månad 

SEK  

Anmärkning 

Rethinking Care 0 95 000 Start 1 april 

Agilit 60 000 190 000 Start 1 april 

Läkartid 0 0 Start 15 augusti 

Säkravård 250 000 110 000 Start 1 april 

Friskarepåjobbet 0 0 Start 15 augusti 

 

Balansräkning Rethinking Care Sweden AB 

 

SEK 2016-06-15 

TILLGÅNGAR   

Anläggningstillgångar  

Finansiella anläggningstillgångar 450 000 

S:a Anläggningstillgångar 450 000 

  

Omsättningstillgångar  

Kassa och bank 2 049 988 

S:a Omsättningstillgångar 2 049 988 

  

S:A TILLGÅNGAR 2 499 988 

  

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER  

Eget Kapital 2 499 988 

S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 2 499 988 
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RISKFAKTORER  
 

Ett antal riskfaktorer kan ha negativ inverkan på verksamheten i Rethinking Care. Det är därför av stor vikt att 

beakta relevanta risker vid sidan av Bolagets tillväxtmöjligheter. Andra risker är förenade med den aktie som 

genom detta memorandum erbjuds en begränsad krets av investerare. Nedan beskrivs riskfaktorer utan inbördes 

ordning och utan anspråk på att vara heltäckande. Samtliga riskfaktorer kan av naturliga skäl inte bedömas utan 

att en samlad utvärdering av övrig information i memorandumet tillsammans med en allmän omvärldsbedömning 

har gjorts. 

 

Bolaget 

 

Finansieringsbehov och kapital 

Rethinking Care genomför genom detta memorandum en riktad nyemission. Nyemissionen är inte på förhand 

säkerställd via teckningsförbindelser eller garantiteckning. Vidare avser Rethinking Care att genomföra en 

listningsemission under det fjärde kvartalet 2016. Det finns vid upprättandet av detta investeringsdokument inga 

garantier avseende utfall i ovan nämnda nyemissioner. Bolagets framtidsplaner innebär ökade kostnader för 

Bolaget. En försening av marknadsgenombrott kan innebära resultatförsämringar för Rethinking Care. Eventuella 

förseningar i produktutvecklingen kan komma att innebära att kassaflöde genereras senare än planerat. Det finns 

risk att Bolaget i framtiden kan behöva anskaffa ytterligare kapital och det föreligger risk att eventuellt ytterligare 

kapital inte kan anskaffas. Därmed finns risk för försenade eller uteblivna intäkter. 

 

Nyckelpersoner och medarbetare 

Rethinking Cares nyckelpersoner har stor kompetens och lång erfarenhet inom Bolagets verksamhetsområde. En 

förlust av en eller flera nyckelpersoner kan medföra negativa konsekvenser för Bolagets verksamhet och resultat. 

Även svårigheter att rekrytera in nya nyckelpersoner kan medföra negativa konsekvenser. 

 

Konkurrenter 

En del av Rethinking Cares konkurrenter är multinationella företag med stora ekonomiska resurser. En omfattande 

satsning och produktutveckling från en konkurrent kan medföra risker i form av försämrad försäljning. Vidare kan 

företag med global verksamhet som i dagsläget arbetar med närliggande områden bestämma sig för att etablera sig 

inom Rethinking Cares verksamhetsområde. Ökad konkurrens kan innebära negativa försäljnings- och 

resultateffekter för Bolaget i framtiden. 

 

Konjunkturutveckling och valutarisk 

Externa faktorer såsom inflation, valuta- och ränteförändringar, tillgång och efterfrågan samt låg- och 

högkonjunkturer kan ha inverkan på rörelsekostnader, försäljningspriser och aktievärdering. Rethinking Cares 

framtida intäkter och aktievärdering kan bli negativt påverkade av dessa faktorer, vilka står utom Bolagets kontroll. 

En del av försäljningsintäkterna kan komma att inflyta i internationella valutor. Valutakurser kan väsentligen 

förändras. 

 

Utvecklingskostnader 

Rethinking Care kommer fortsättningsvis att nyutveckla och vidareutveckla tjänster inom sitt verksamhetsområde. 

Tids- och kostnadsaspekter för tjänsteutveckling kan vara svåra att på förhand fastställa med exakthet. Detta 

medför risk att en planerad produktutveckling blir mer kostnadskrävande än planerat. 

 

Aktien 

 

Inlåsningsrisk vid teckning i riktad nyemission 

Styrelsen i Rethinking Care har för avsikt att ansöka om listning på First North under fjärde kvartalet 2016. Det 

finns dock inga garantier för att ansökan kommer att inlämnas och inte heller för att First North ska godkänna 
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Rethinking Care för listning. Utifrån ovan ska mottagaren av detta memorandum vara medveten om att det finns 

en inlåsningsrisk i det fall det inte kommer att bedrivas en löpande handel i Bolagets aktie framöver. 

 

Utdelning 

Bolaget har hittills inte lämnat någon utdelning till aktieägarna och det finns inga garantier för att bolagsstämman 

framgent kommer att ta något beslut avseende utdelning. 

 

Förutsatt att Bolaget som planerat listas på First North aktualiseras bland andra följande riskfaktorer: 

 

Aktieförsäljning från större aktieägare, styrelse och ledande befattningshavare 

Det finns i dagsläget inga tecknade lock-up-avtal som reglerar befintliga ägares möjligheter till avyttring av aktier. 

Således finns det risk för att större aktieägare kan komma att avyttra delar eller hela sina innehav i Bolaget, vilket 

skulle kunna påverka Bolagets aktiekurs negativt. 

 

Kursvariationer 

Det finns risk att aktiekursen genomgår stora variationer i samband med en listning på First North. Kursvariationer 

kan uppkomma genom stora förändringar av köp- och säljvolymer och behöver inte nödvändigtvis ha ett samband 

med Bolagets underliggande värde. Kursvariationerna kan påverka Bolagets aktiekurs negativt. 

 

Psykologiska faktorer 

Värdepappersmarknaden kan komma att påverkas av psykologiska faktorer. Bolagets aktie kan komma att 

påverkas på samma sätt som alla andra värdepapper som löpande handlas på olika listor. Psykologiska faktorer 

och dess effekter på kursutveckling är i många fall svåra att förutse och kan komma att påverka Bolagets aktiekurs 

negativt. 

 

Marknadsplats  

Bolagets aktie planeras att tas upp för handel på First North. First North är en alternativ marknadsplats som drivs 

av de olika börserna som ingår i Nasdaq. Den har inte samma juridiska status som en reglerad marknad. Bolag på 

First North regleras av First Norths regler och inte av de juridiska krav som ställs för handel på en reglerad 

marknad. En placering i ett bolag som handlas på First North är mer riskfylld än en placering i ett bolag som 

handlas på en reglerad marknad.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


