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Hjärtsviktsbolaget Careligo tar in 3,6 miljoner
eHälsobolaget Careligo stänger sin tredje emissionsrunda och tar in totalt 3,6 Mkr. I emissionen
deltar bland andra Stockholms handelskammares VD Maria Rankka och den befintliga ägaren
ALMI Invest.
CareLigos kliniskt testade hjärtsviktsapplikation Optilogg hjälper hjärtsviktssjuka till bättre
egenvårdsbeteende, högre livskvalitet och minskar slutenvårdsbehovet, med möjlighet till
miljardbesparingar för sjukvården på nationell nivå. Optilogg har redan upphandlats av tre landsting,
diskussioner pågår med flera län och en pilot pågår i Finland.
-Vi har varit med från starten och vi tycker bolagets utveckling har varit imponerande. Vi är väldigt glada att
den här investeringsrundan avslutats, säger Pär Nordström, ALMI Invest.
-Jag är intresserad av den revolution som pågår i gränslandet mellan medicin och teknik. Jag gick igång på
Optilogg för att den är kliniskt prövad och på ett enkelt sätt hjälper patienter att följa sin behandlingsplan
och på så sätt minskar behovet av sjukhusvård. Hjärtsvikt är en av de dyraste diagnoserna i västvärlden,
säger Maria Rankka, VD Stockholms Handelskammare.
Bolaget grundades 2012 av Fredrik Westman och Andreas Blomqvist. Utöver grundarna, ALMI Invest och
Maria Rankka ägs bolaget av Anders Thell, Gunnar Németh, Fredrik Näslund, Anders Németh, Oskar
Ahlberg, Maximilian Hermelin, Angelr AB, Magnus Thorarensen, Alexander Zahari och Mattias Weinhandl.
__________________________________________________________________________________
FAKTA
Optilogg, är ett mHälso-verktyg, också kallat eCoach, som installeras i patientens hem och stöttar denne i
sin egenvård. Det som är helt unikt med den här lösningen är att patienten ges all kontroll över den, och
inga data skickas till den redan nedlastade vårdorganisationen.
Hjärtsvikt är den vanligaste anledningen till att människor över 65 läggs in på sjukhus och kostar vården
många miljarder årligen. Bara i Sverige räknar man med 300 000 drabbade, och många av dessa patienter
har svårt att få tillgång till det stöd de behöver. Optilogg gör på ett kostnadseffektivt sätt det stödet
tillgängligt för den stora massan, och kräver vare sig datorvana eller internetuppkoppling. Det är viktigt att
alla människor i Sverige får tillgång till likvärdig vård, och Optilogg kan vara ett viktigt steg på vägen dit.
För mer information kontakta Fredrik Westman, VD CareLigo: 0739 737 970, fredrik.westman@careligo.se
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