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ORTIVUS SKRIVER AVTAL MED ST 
ENGINEERING FÖR MOBIMED TILL SINGAPORE

Ortivus fortsätter sin internationella expansion och levererar nu, genom den egna 
programvaran MobiMed, ökat värde till det medicinska journalsystemet i Singapore. Ortivus AB 
och bolaget ST Engineerings elektroniksektor har tecknat avtal om leverans av Ortivus 
MobiMed till akutvårdssystemet i Singapore. Se pressmeddelande 10 juli, där Ortivus 
meddelade att parterna kommit överens muntligen.

–Ordern visar att Ortivus produkter håller internationell toppklass och etablerar oss som den 
utvalda leverantören av programvara för prehospital vård. De nya funktioner som ska utvecklas 
tillsammans med ST Engineering, kommer dessutom att vara till stor nytta för våra kunder på 
andra marknader, säger Ortivus AB: s vd Reidar Gårdebäck. 

–Det är mycket glädjande att vi, i partnerskap med Ortivus AB, kan introducera en 
programvaruplattform som möjliggör sömlös datadelning mellan ambulanser och 
akutavdelningar, redan innan ankomst till sjukhus. Den blir Singapores första i sitt slag. Genom 
MobiMed, kombinerad med vår tekniska expertis, kommer den patientfokuserade lösningen att 
kunna förbättra den vård som erbjuds våra medborgare och samtidigt öka effektiviteten hos 
vårdinstitutionerna, säger Low Jin Phang, chef för Info-Software Systems Electronics vid ST 
Engineering. 

Avtalet omfattar både leverans av den befintliga funktionaliteten i dagens MobiMed och utveckling 
av nya specifika moduler för integration med andra system. ST Engineering kommer att utnyttja 
MobiMeds journalsystem för ambulansverksamhet och lägga till den specifika programvara som 
behövs för att stödja akutsjukvården i Singapore. ST Engineering Electronics svarar också för 
service och support efter det att systemet levererats och installeras.

Systemet är planerat att tas i drift senast 2020, men leveranser av olika ingående komponenter 
kommer sannolikt att inledas redan i slutet av 2019. I avtalet ingår totalt cirka 660 
programvarulicenser och ordervärdet uppgår till 27 miljoner kronor över en sexårsperiod.

  Om ST Engineering
ST Engineering är en global koncern, verksam inom sektorerna rymd-, elektronik-, marksystem 
och marina tillämpningar. Koncernen sysselsätter cirka 22 000 personer i Asien, Amerika, Europa 
och Mellanöstern och har kunder inom försvar, statliga och kommersiella segment i mer än 100 
länder. Med över 500 smarta stadsprojekt i fler än 70 städer på meritlistan, fortsätter koncernen att 
omvandla städer genom sina Smart Mobility-, Smart Security- och Smart Environmentlösningar. 
ST Engineering har huvudkontor i Singapore och hade 2018 en omsättning på 6,7 miljarder dollar. 
Koncernen rankas därmed bland de största bolagen noterade på Singapore Exchange, som består 
av FTSE Straits Times Index, MSCI Singapore, SGX ESG Transparency Index och SGX ESG Leaders 
Index.
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ST Engineerings elektroniksektor är specialiserad på design, utveckling och leverans av 
informations- och kommunikationstekniska produkter, samt lösningar och tjänster för anslutning, 
mobilitet och säkerhet för smarta städer. Sektorn har omfattande teknisk expertis inom järnvägs- 
och vägteknik, satellitkommunikation, säkerhet, cybersäkerhet, artificiell intelligens, utbildning och 
simulering, relaterad service och tjänster, samt integrerade militära ledningssystem (C4ISR). 
Sektorn är representerad i mer än 30 städer i Nord- och Latinamerika, Europa, Afrika, 
Mellanöstern, Kina, Indien och Sydostasien. 

  För mer information, besök www.stengg.com

Kontakter

För ytterligare information, kontakta gärna

Reidar Gårdebäck, CEO

Telefon 08 446 45 00

Om Ortivus

Ortivus grundades 1985, baserat på kliniska erfarenheter inom kardiologi, och har sitt huvudkontor i 
Danderyd utanför Stockholm. Bolaget är sedan 1998 genom ett eget dotterbolag etablerat i 
Storbritannien. Med den egenutvecklade modulbaserade teknikplattformen MobiMed, erbjuder 
Ortivus sina kunder realtidsövervakning av patienter i den prehospitala sjukvården och MobiMed 
Journal – ett beslutsstödsystem som i realtid kan integreras mot sjukvårdens egna administrativa 
vårdsystem och mot externa patientsystem. Ortivus A- och B-aktie är noterade på NASDAQ 
Stockholm Small Cap-lista.

Läs mer om Ortivus på sewww.ortivus.

Denna information är sådan information som Ortivus är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons 
försorg, för offentliggörande den 2019-09-30 08:00 CEST.
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