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Ortivus AB starter datterselskab i Danmark

Ortivus er glad for at kunne meddele, at selskabet starter det danske datterselskab Ortivus 
MobiMed ApS. Med denne etablering styrker Ortivus sin tilstedeværelse i landet og sin relation 
til nuværende og potentielle kunder.

I takt med at behovet for innovative løsninger inden for e-sundhed stiger, stiger efterspørgslen 
efter Ortivus' systemer rundt om i verden. Som følge af en voksende forretning i Danmark har 
Ortivus nu besluttet at starte et datterselskab for at styrke marketing- og salgsaktiviteter i landet.
 
"Der er en øget interesse for vores produkter i Danmark og ved at etablere et datterselskab kan vi 
levere optimal support til vores eksisterende og fremtidige danske kunder." - Siger Reidar 
Gårdebäck, CEO Ortivus
 
Ortivus MobiMed ApS vil tilbyde det danske marked Ortivus' løsninger MobiMed Monitor, 
MobiMed ePR og MobiMed Life.
 
"Vi er meget begejstrede for at vokse på det danske marked, MobiMed er en modulær og 
konkurrencedygtig totalløsning, der klart lever op til markedets krav" - siger Morten Flor Sckaletz, 
Senior Productspecialist, Ortivus MobiMed ApS

Kontakter

For yderligere information, kontakt:
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Om os

Ortivus udvikler MobiMed, medicinske teknologiske løsninger for et mere sikkert og effektiv
sundhedsvæsen. Virksomheden blev grundlagt i 1985 og er i dag en førende udbyder af mobile 
digitale løsninger til præhospital pleje, på verdensplan. Ortivus' produkter er baseret på 
dybdegående ekspertise i kardiologi samt årtiers udvikling sammen med brugere og kunder. 
Virksomhedens hovedkvarter ligger i Danderyd, Stockholm, og virksomheden har siden 1998 haft 
et datterselskab med base i Storbritannien.
 
MobiMed er en modulær platform, der i øjeblikket bruges af over 12.000 ambulancefolk, læger og 
sygeplejersker i over 2.700 køretøjer. Platformen består af en monitor, der i realtid måler, 
overvåger og deler patienters vitale parametre, såsom EKG, blodtryk og iltning af blod. Systemet 
består også af en elektronisk patientjournal til beslutningsstøtte, indsamling af patientdata og 
klinisk dokumentation.
MobiMed har en totalvægt på 3,5 kg og er skabt til at fungere i et krævende miljø og ude i
marken. Tovejskommunikation understøtter telemedicinsk rådgivning med kliniske eksperter, 
mens patientdata er problemfrit integreret i journalerne på hospitalerne og hos andre relevante 
myndigheder. MobiMed sparer tid og hjælper sundhedspersonale med at træffe de rigtige 
beslutninger i kritiske situationer. MobiMed bidrager også til forbedret kvalitet af behandling og 
sparede ressourcer.
 
Ortivus A- og B-aktier er noteret på NASDAQ Stockholm Small Cap-listen.
 
Læs mere om Ortivus på www.ortivus.com
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