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 Lokaliserade i Kisa, Östergötland

 Specialiserade på absorption 

 Litet företag med globala kunder

 Superabsorbent polymer

 Superabsorberande produkter till olika 
applikationer

 Egen tillverkning – från ax till limpa
 30 anställda
 Fokusmarknader är Europa och USA
 95 % export

Absorbest AB



Absorbest AB
- Specializing in absorption

Food packaging Wound careOperation room



Absorbest innovation och produktutveckling inom 
sårvård
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 Fokus på produktutveckling och 
innovationer

 Premiumprodukter i frontlinjen inom 
sårvård

 Kundbaserade utvecklingsprojekt 
 Flera patentansökningar
 Vi egenfinansierar 3-4 miljoner/år i 

produktutveckling 
 Sensorn en innovation i framkant



Absorbest innovation och produktutveckling

Absorbests team

 Litet företag möjliggör:
 Snabbare utvecklingsprocess
 Kortare beslutsvägar

 Djup kunskap och erfarenhet inom
 Sårvård
 Superabsorberande material
 Produktionsteknik
 Medicinteknik, regulatoriska frågor
 Klinisk erfarenhet
 Sälj- och marknad

 Eget utvecklingslabb

Behov av extern hjälp

 Nätverk med kliniska personer

 Nätverk och sambarbeten med expertis inom
andra områden för att plocka in nya tekniker
och innovationer

 Ex. RISE/Acreo forskningsinstitut för tryckt
elektronik

 Mindre företag kan ej ha alla expert-resurser
själva

 Tillgång till piloter och testlabb för nya tekniker
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 Superabsorberande sårförband kan ta hand om stora mängder sårvätska

 Lämpliga för svårläkta, kroniska sår

 Exempel på sår som vätskar mycket:

 Bensår

 Trycksår

 Diabetesfotsår 

 En av de första superabsorberande sårvårdsprodukterna på marknaden

 De globala sårvårdsaktörerna förväntar sig nya konceptförslag av oss 

Introduktion till superabsorberande sårförband



Trender inom sårbehandling

 Kroniska sår är ett globalt och 
växande problem

 Ca 90% av patienterna behandlas i 
primärvården5

 Allt mer vårdansvar läggs på lägre 
utbildad personal

 Sårutbildning görs på arbetsplatsen

 Behov av lösningar för effektiv 
sårbehandling med färre resurser

1. U.S . Department of Health & Human Services, Chronic Venus Ulcers: A Comparative Effectiveness Review of Treatment Modalities
2. Posnet et al., JWC, 2009; 18(4)
3. Leaf Healthcare Inc., The financial impact of Pressure Ulcers, www.leafheathcare.com
4. McInnes et al., British journal of nursing, Nov. 2015
5. K.R.Vowden, P Vowden, The prevalence, management and outcome for patients with lower limb ulceration identified 
in a wound care survey within one English health care district, Tissue Viability Society, 2009, 18, 13-19.

http://www.leafheathcare.com/


 Bygga in tryckt elektronik i förbandet

 En sensor aktiveras när förbandet är förbrukat

 En indikering att byta förband visas på en display

 Vem som helst kan avläsa indikeringen

 Smidig, tunn, flexibel

 Finansieras via Smartare Elektroniksystem

 Samarbete med RISE/Acreo ICT Norrköping

 Absorbests ledstjärna : Med innovativa lösningar skapar vi livskvalitet

 Skickat in patentansökan

Absorbests lösning: Intelligent sårförband



RISE/Acreo som en projektpartner

 Acreos gedigna kunskap inom tryckt 
elektronik 

 Forskningsinstitut med nära koppling till 
kommersiellt gångbara applikationer

 Printed electronics arena 

 Enkelt att testa sin idé och bevisa koncept

 Tillverka prototyper och demonstratorer

 Karaktärisera prover/teststrukturer



 Kompensera för begränsad utbildning och stötta kompetens

 För lång tid mellan byten => För blött sår, maceration

 För kort tid mellan byten => Såret störs, längre läkningstid

 Sensorn är ett stöd i beslutet när förbandet skall bytas

 Patienten

 Undvika onödiga förbandsbyten

 Inte störa sårläkningsprocessen, såret får vila

 Förbättra patienternas välbefinnande

 Material och arbetstid vid varje omläggning, reducera kostnader

Vilka vinster och fördelar har denna lösning för 
sjukvården?



 Utan extern finansiering hade projektet inte funnits

 Absorbest vågar satsa på detta riskprojekt 

 Ser till att kunskapen finns i Sverige, men kan exporteras till hela världens stora aktörer

 Skapar arbetstillfällen i Sverige

 Lösningen kan hjälpa många människor världen runt

Vad betyder Smartare Elektroniksystem för detta 
projekt?



 Går från sårbehandling till att säkerställa kvaliteten av sårläkningen

 Intelligenta förband med andra monitorerande egenskaper

 Delta i utvecklingen av system, ex digitala aktivitetslistor, där intelligenta 
förband kan ge input

 Fortsätta att behålla vår kärnverksamhet men samarbeta med experter 
inom utvecklingsområden

 Stort intresse av samarbeten och söka externa medel inom ex. Smartare 
elektroniksystem
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Framtidens projekt på Absorbest


