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Psykisk ohälsa är e: stort globalt problem
• “At any given Fme” lider ca 450* millioner människor
av någon typ av psykisk ohälsa

• A< lida av psykisk ohälsa har en stark negaFv
påverkan på paFenten och dess anhöriga
• Dessa personer löper ökad risk för mortalitet, sociala
ekonomiska utmaningar och är oXa sjukskrivna eller
arbetslösa
• Kostnaden för a< vårda och ställa diagnos för dessa
paFenter är hög och oXa komplex
• Utöver de<a kommer kostnaden för samhället
relaterad Fll mental ohälsa: Sjukskrivningar,
arbetslöshet och förFdspensionering
• Bara I EU är kostnaden relaterad Fll mental ohälsa ca
4% av GNP. I USA är samma siﬀra 148 bUSD

• SensoDetects tecknologi kan hjälpa Fll a< möta
dessa utmaningar

*WHO
**The 2000 InternaFonal Labour OrganizaFon (ILO) report, "Mental Health in the Workplace”
*** US NaFonal Advisory Mental Health Council 1990

Hur kan SensoDetects teknologi hjälpa
• Vår technologi kan hjälpa personal inom vården a< snabbt och
objekFvt ställa diagnoser inom psykisk ohälsa
• Förbä<ra livskvaliteten för paFenten
• Snabbt komma Fll vårdplan och läkemedel
• Uppska<a eﬀekten av vård och läkemedel
• Minimera kostnad och påverkan av Fllstånd för paFenten

• Öka eﬀekFviteten inom vården
• Reducera vänteFderna inom psykiatrin
• Reducera Fd och kostnad för a< ställa diagnos
• Reducera kostnaden för hospitalisering av paFenter

• Reducera indirekta kostnader för samhället
• Mindre sjukskrivningar

Starka framsteg under året
• Ny strategi
• Ny intended use – enklare och bredare
• Ny IFU – på förekommen anledning
• Uppdatering Hemsida
• IT-struktur – Smartare och enklare
• Ändrad aﬀärsmodell – PPU + forskning
• Databaser – rensade, kontrollerade
• Bera 3.0 – Nytänk, eﬀekFvare, enklare

Vision, Mission and Value
ProposiFon
Mission
Develop SoluFons Improving the lives of people with mental illness
Vision
Making ABR proﬁling tests with SensoDetect technology an integral
part of seCng diagnosis for mental illness
Value Proposi/on:
SensoDetect aims to provide a complete audiogram for the brainstem,
helping health care professional to set psychiatric diagnoses objecFvely
and costeﬀecFvely.
This unique oﬀering improves paFents’ quality of life and reduces the
economic impact on the health care system and society

SensoDetect Strategi
• Strategin har konkreFserats av styrelse och VD
under sommaren
• Målsä<ningen är a< ﬁnansiera vår egen Fllväxt
senast om två år
• Omsä<ning på 500 mSEK Fll en ebit > 50 % 2024
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Fokus på vår core business
Lansering av e< ny< erbjudande
Marknadsstrategi anpassad för vårt erbjudande
Bä<re kommunikaFon Fll ägare och kunder
Kliniska Evidens och IP
Målmarknader och distribuFon
Marknadsuppska<ning och målsä<ningar

Strategi - 7 FOKUS
• Fokusering är otroligt vikFgt
• Kommande tre år
• fokusera på e< diagnosFskt hjälpmedel
• ADHD,
• Schizofreni
• AuFsm

• Vid lanseringen kommer vi a<
fokusera endast på ADHD
• Vi ser deﬁniFvt andra områden med
stor potenFal men vi måste starta
med de<a segment framgångsrikt
först innan vi ﬂy<ar in på andra
områden

Strategi – Lansering av Ny: Erbjudande
• Erbjudande: DiagnosFskt hjälpmedel för psykisk sjukdom
• Kärnan i strategin är lanseringen av BERA 3.0 som är en utveckling av BERA
2.0.

• PosiFonering:
• E< verktyg som hjälper vårdpersonal a< diagnosFsera objekFvt,
kostnadseﬀekFvt och i rä< Fd

• VikFgaste fördelarna:
Ta hand om paFenten så fort som möjligt
Minska kostnaden för psykisk ohälsa i vården
Minska kostnaden för psykisk ohälsa för samhället
Förbä<rad användbarhet
Minskade Fllverkningskostnader

• BERA 3.0 kommer a< lanseras fullt ut i slutet av våren 2018

Strategi - Marknadsplan
• Marknadsföring
• Marknadsstrategi och kommunikaFon kommer a<
baseras på marknadsundersökning som vi idag uuör
• Stark vikt kommer a< läggas i marknadsföring, när vi
lanserar, på en ny praxis
• Värdet proposiFonen bygger på medicinska och
ekonomiska bevis
• Vi kommer a< arbeta med vikFga opinionsledare
• KommunikaFon och informaFon
• För a< förbä<ra kommunikaFonen Fll marknaden
och kunder lanserar vi en ny uppdaterad webbplats
• Vi kommer också a< öka frekvensen av
kommunikaFon kring genomförandet av strategin
genom denna och andra kanaler
• De<a har redan börjat och kommer a< vara e<
huvudfokus Flls vi släpper ut det nya Bera 3.0
analysverktyget.

EVIDENCE

Strategi - 7 Kliniska Evidens och IP
• Evidens och IP
Vi har mycket starka bevis för vår teknik som
presenteras i studien från Uppsala universitet
• En klinisk bevisplan kommer a< säkerställa a<
vi konFnuerligt genererar mer bevis för a< öka
värdet av vårt erbjudande
• Vår teknik är skyddad på alla större marknader
(EU, USA, LATAM, Kina och Japan), vilket
säkerställer introdukFonen och exklusiviteten
av vårt erbjudande på alla större marknader
• Och fortsä< a< testa ”outside the box", även
om det inte allFd kommer a< ge posiFva
resultat som i Uppsala-studien, kommer det
göras oss bä<re och skapa nya banbrytande
tekniker och lösningar för framFden.

Strategi - 7 Lansering & Aﬀärsmodel
• Målmarknader och distribuFon
• Vi kommer a< lansera globalt, men i steg.
• Betalning sker per mätning, inte försäljning av
utrustning
• Första huvudmarknaden - Tyskland och Storbritannien.
• Vi kommer a< arbeta via distributörer och vi är för
närvarande i kontakt med e< par för a< säkerställa
distribuFonskanalerna
• Tillverkning av vår utrustning kommer a< ske av externa
partners

Strategi - 7 Mål
• Marknadsstorlek
• Grunden för våra mål är antalet paFenter som undersöks varje år för ADHD,
schizofreni och auFsm.
• Vi uppska<ar det här antalet undersökningar per år globalt, Fll minst 3,5
miljoner. De<a är baserat på global incidence rate****

• 2020
• PenetraFon: 10% av undersökningarna görs genom a< använda BERA 3.0
• Försäljning: >20 miljoner euro
EBIT:> 45%

• 2024
• PenetraFon: 20% av undersökningarna görs genom a< använda BERA 3.0
• Försäljning: >50 miljoner euro
EBIT:> 45%
*WHO
**The 2000 InternaFonal Labour OrganizaFon (ILO) report, "Mental Health in the Workplace”
*** US NaFonal Advisory Mental Health Council 1990
****US, EU, China, LATAM, India & ECEMA
*****Incidence rate means the number of paFents that are diagnosed a certain illness during one year. The incidence rate for AuFsm, ADHD and Schizophrenia of the total populaFon is 0,08-0,13 %.

Finansiering
• Kostnadsbudget närmaste 2 års perioden
ca 20 Mkr
• 5 Mkr redan i kassan
• 15 Mkr, Försäljning + Stöd + ny< kapital
(garanFer ﬁnns vid behov)
• Försäljning 2020 beräknad Fll > 200Mkr
varav ca 80-100Mkr (EBIT)
• Försäljning 2024 beräknad Fll > 500Mkr
varav ca 250Mkr (EBIT)
• Värdering AkFen

Unikt för SensoDetect
Click sounds (15 min)
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Inferior colliculus
Thalamus
Auditory cortex

Utredning baseras idag i första hand på

Nya AlternaFv

Hur kan vår
teknologi
användas?
• Kan användas i flera
steg
• Remittering
• Första bedömning
• Djupare test och
del av doktors
underlag för
diagnos
• Test på effekterna
av behandling
• Snabbare och enklare
• Går inte att medvetet
påverka

Analys

• En avvikelse kan indikera för läkare uFfrån forskning och data, tecken på
sjukdom men behöver inte innebära paFentdiagnos.
• Flera avvikelser med samma tecken på sjukdom behöver inte innebära a<
paFenten är sjuk även om samlad data och forskning tyder på de<a.
SyXet är dock a< ge läkare en snabb och god indikaFon för vidare analys…

Produktutveckling
• Ny rapport
• Direkt eXer genomförd test
• Kan komple<eras med expertanalys
• Helhetsbild

• Enklare användning
• Ny IFU
• Bygger in säkerhetssystem
• Visualiserar för mätledaren

• Databas
• Fler studier
• AutomaFsering

Hur kan SensoDetects teknologi påverka
• Vår technologi är e< hjälpmedel Fll sjukvårdspersonal för e< snabbt
och objekFvt test av psykisk ohälsa
• Förbä<ra livskvaliteten för paFenter med psykisk ohälsa
• Snabbt komma Fll vårdplan och läkemedel
• Uppska<a eﬀekten av vård och läkemedel
• Minimera kostnad och påverkan för paFenten

• Öka eﬀekFviteten inom vården
• Reducera vänteFderna inom psykiatrin
• Reducera Fd och kostnad det tar a< ställa diagnos
• Reducera kostnaden för hospitalisering av paFenter

• Reducera indirekta kostnader för samhället
• Mindre sjukskrivningar

Sammanfa:ning
- Stor MarknadspotenFal
- Fokus Marknad
-

Tyskland och UK
Full introdukFon av BERA 3.0, VT 2018
2020 – 200Mkr, 2024 – 500Mkr
EBIT >45%

- Utveckling
-

Ny version 3.0
Knytning Fll bredare forskning
Lägre pris
Enklare och säkrare användning

- Forskning

- Ökad möjlighet Fll nya upptäckter
- Fler projekt i samarbete
- Enkelhet och stabilitet

• PM-Nyheter av större vikt för
akFen
• Löpande via PM på AT

•

Nyheter av allmän karaktär
• Löpande via nyhetsbrev

•

InformaFon
• Följ oss på Twi<er
@Sensodetect
• Via NYA Hemsidan
• Anmäl Fll nyhetsbrev och info
på info@sensodetect.com
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