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VD har ordet

Hösten har börjat intensivt med ytterligare viktiga steg i vår internationalisering och vi
räknar med att de ska följas av fler. De nya affärerna visar att våra produkter fungerar väl i
den sjukvårdsmiljö som de är optimerade för, att vårat fokus på vetenskaplig validering
lönar sig och att medvetenheten om Zenicor stadigt ökar internationellt. Vi bedriver
fortsatt arbete tillsammans med vården, nu på fler marknader för att optimera våra
produkter och tjänster att passa in i flera olika vårdscenarion, vilket vi bedömer kommer
fortsätta ge oss nya möjligheter.
I augusti påbörjades Zenicors första screeningprojekt i Tyskland. Detta följs nu av ytterligare ett
screeningprojekt i Schweiz. Projektet, som är det första som görs på inneliggande patienter,
startar under oktober och utvärderar ett helt nytt sätt att använda Zenicor-EKG i vården för att
förebygga stroke.

I nyhetsbrevet kan du läsa mer om det nya projektet i Schweiz, liksom en intervju med en av våra
säljare i Tyskland, Österrike och Schweiz; Barbara Hellfeuer. Hon berättar om utvecklingen på
sina marknader och vikten av arbetet med vår tyska partner BNK.

I slutet av augusti besökte vi världens största mässa inom kardiologi; European Society of
Cardiology i Barcelona. I anslutning till mässan träffades forskarnätverket AF Screen
Collaboration. Vi är mycket stolta över att som enda medicintekniska bolag vara med och sponsra
AF Screen Collaboration. Detta ger oss bra inblick i hur forskningen fortskrider, samtidigt som det
ger oss en unik möjlighet att knyta nya, viktiga kontakter världen över.

Sammanfattningsvis visar den senaste tidens aktiviteter att vi fortsätter på rätt väg. Projekten på
nya marknader ger möjligheten att göra våra produkter mer internationellt gångbara samt ger oss
möjligheten att fortsätta att utveckla våra affärsmodeller för den internationella marknaden.
Samtliga av våra nya projekt ger oss intäkter vilket är en viktig faktor för fortsatt expansion. Den
närmaste tidens fokus ligger på fortsatt internationalisering tillsammans med flera olika
samarbetspartners.
Trevlig läsning!
Mats Palerius
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Intervju med Barbara
Hellfeuer angående de
tyskspråkiga marknaderna

Barbara Hellfeuer är Account Manager på Zenicor i de tysktalande länderna och har spelat
en stor roll för de avtal bolaget har rott i land i år. Hon har en lång erfarenhet inom
kardiologi från intensivvården på Europas största universitetssjukhus, Charité i Berlin.
Därtill har hon mer än tio års erfarenhet från försäljning inom medicinteknik. Hennes
uppgift är även att utbilda kunderna i Zenicors produkter. Här berättar hon om
utvecklingen på de tyskspråkiga marknaderna och betydelsen av avtalen med BNK.
– BNK representerar över 90 procent av alla kardiologer som är verksamma på kardiologpraktiker
i Tyskland. BNK:s nätverk är därmed det allra tyngsta i landet, säger Barbara Hellfeuer.
BNK grundades 1979 och har sedan dess växt rejält och består i dag av cirka 1 200 kardiologer,
som tillsammans driver mer än 800 praktiker över hela Tyskland. Det gör att BNK har en unik
ställning på den tyska marknaden. Men det innebär även att de kan ställa höga krav på de
samarbeten som ingås.
– Att Zenicor blivit utvalt av BNK som samarbetspartner i ett projekt med screening för
förmaksflimmer ser vi som en kvalitetsstämpel, säger hon.
Det finns två avtal med BNK, vad skiljer dem åt?
– Att Zenicor redan har kommit överens om två avtal med BNK visar på det gemensamma
intresset vi har. Det finns ett så kallat ramavtal, där medlemmar i BNK får köpa vår Zenicor-EKG
till ett något rabatterat pris.
Det andra avtalet är en jämförande studie med screening för förmaksflimmer som genomförs på
BNK-praktiker i hela Tyskland.
Totalt kommer det att finnas cirka 30 olika kliniker som är involverade i screeningprojektet,
hur har utvecklingen varit så långt? När tror du att alla kliniker är igång?

Zenicor nyhetsbrev #2 2017
– De första utbildningarna ägde rum i september och vid början av oktober hade vi kommit
halvvägs. Mot slutet av november räknar vi med att alla kliniker ska vara redo att sätta igång.
Vilken typ av respons har du fått från klinikerna?
– Responsen har varit bra! Såväl patienter som läkare är glada för att detta äntligen är i gång.
Många har dessutom utryckt viss positiv förvåning över hur lättanvänd Zenicor-metoden är. Med
tanke på att detta är det första storskaliga screeningprojektet för förmaksflimmer i Tyskland följs
det med stort intresse från många håll.
Zenicor har nyligen tecknat ett avtal med Universitetssjukhuset i Fribourg i Schweiz, och
har också verksamhet i Österrike i Silence-projektet. Finns det några gemensamma
nämnare eller synergier för de tysktalande marknaderna?
– De tysktalande länderna tittar på varandra, helt klart. Tyskland är ju störst och leder ofta
utvecklingen. Men eftersom hälsovårdssystemen skiljer sig åt i de olika tysktalande länderna
måste det alltid till anpassningar. Det är därför svårt att tala om synergier, men det underlättar
helt klart om du redan är etablerad i ett land. En studie som utförs i ett land får alltid särskild
uppmärksamhet i de andra och det öppnar nya möjligheter.
Kan du berätta lite om hur konkurrensen ser ut i de tysktalande områdena?
– Med cirka 100 miljoner människor är den tysktalande delen av Europa den enskilt största
marknaden. Det innebär att även konkurrensen är tuff inom alla branscher. Trots detta har
Zenicor lyckats nå en unik position. Det beror främst på lång erfarenhet och en omfattande
vetenskaplig validering av vår metod, som ingen av våra konkurrenter kan matcha.
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Viktigt avtal i Schweiz

I början av juli meddelade Zenicor att ett första avtal om ett screeningprojekt i Tyskland
tecknats. Nu fortsätter den internationella expansionen med ett nytt screeningprojekt,
denna gång i Schweiz. Projektet, som är det första screeningprojektet med Zenicor-EKG i
Schweiz, syftar till att förbättra vården för inneliggande sjukhuspatienter genom att
diagnostisera förmaksflimmer på ett mer tids- och kostnadseffektivt sätt än tidigare.
Screeningprojektet är det första av sitt slag som genomförs i Schweiz. Det är dessutom det första
projektet i sjukhusmiljö. Projektet kommer att genomföras på Universitetssjukhuset i Fribourg
(HFR Fribourg).

Patienter som är inlagda på sjukhus utgör en lämplig grupp för att aktivt leta förmaksflimmer på,
då de ofta har ökad risk för förmaksflimmer och stroke. I projektet passar man på att leta
förmaksflimmer då patienterna redan är i kontakt med vården vilket förväntas ge en god
kostnadseffektivitet.
– Att valet föll på Zenicor-EKG beror på dess starka vetenskapliga bakgrund och att systemet är
väl anpassat för våra behov, säger Med. Dr. Marco Mancinetti, Överläkare vid HFR Fribourg.

För Zenicor är det schweiziska screeningprojektet ett led i bolagets internationella expansion.
Dessutom är det ett kvitto på hur Zenicor-EKG kan optimeras för olika patientflöden och
vårdsituationer.
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Stor konferens inom screening
för förmaksflimmer i Barcelona

I slutet av augusti samlades åter en rad av världens ledande forskare inom screening för
förmaksflimmer. Även den här gången hölls konferensen i anslutning till den Europeiska
kardiologikongressen ESC, men denna gång i Barcelona.
Forskarnätverket som går under namnet AF Screen Collaboration diskuterar det senaste läget
inom forskningen på förmaksflimmer screening och hur forskningen ska tas vidare. AF Screen
har sedan föregående möte tagit fram ett gemensamt Whitepaper inom området screening för
förmaksflimmer. En av rekommendationerna i dokumentet är att handhållna EKG metoder är ett
föredraget alternativ för screening för förmaksflimmer baserat på dess enkelhet och
kostnadseffektivitet.
På årets möte diskuterades allt från hur man som forskare bäst kan arbeta med myndigheter på
olika marknader för att få till en uppdatering av riktlinjerna för nationella screeningprogram, till
vilka metoder som är mest gångbara inom screening för förmaksflimmer.

Zenicor var med och sponsrade konferensen som enda medicintekniska bolag. Detta gav en unik
möjlighet att ta del av den senaste forskningen inom området så väl som att presentera Zenicor
som bolag och knyta viktiga internationella kontakter.

På den Europeiska kardiologikongressen i Barcelona, som besöktes av omkring 30 000
kardiologer, presenterades bland annat en vetenskaplig studie med Zenicor-EKG. I studien
letade man förmaksflimmer på nästan 400 listade 70–74-åringar utan känt förmaksflimmer på en
vårdcentral i Högdalen, Stockholm. Patienterna utreddes i samband med andra besök på
vårdcentralen och fick då med sig Zenicor-EKG hem i två veckor. De som inte kom till
vårdcentralen bjöds in via telefonsamtal i efterhand. I studien hittades nytt förmaksflimmer hos
5,5% av de screenade patienterna och man kunde dessutom tydligt öka antalet deltagare i
studien jämfört med tidigare studier genom det nya upplägget för att screena.
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