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Ortivus utser Joanna Daffy till Marknads- och 
Kommunikationschef samt som medlem i 
ledningsgruppen

Vi är glada att meddela att Joanna Daffy tillträder rollen som Marknads- och 
Kommunikationschef. Joanna kommer att ansvara för Ortivus externa kommunikation och 
marknadsföringsstrategier. Hon blir även en del av Ortivus ledningsgrupp.

Joanna har gedigen erfarenhet från tidigare arbete inom marknadsföring, kommunikation och 
investerarrelationer i branscher som medicinteknik och bioteknik. Hon innehar en B.Sc. i 
Biomedicin och en M.Sc. i Bioentreprenörskap från Karolinska Institutet i Stockholm. Joanna har 
tidigare arbetat på börsnoterade bolag som BerGenBio AS och Brighter AB och hon var med och 
grundade startup-bolaget AbleOn Medical. Joanna har arbetat med marknadsföring på Ortivus 
sedan år 2020.
 
”Ortivus växer såväl i Sverige som internationellt och i samband med detta ökar behovet av strategisk 
marknadsföring och extern kommunikation. Joannas erfarenheter passar denna nya roll som handen 
i handsken, vi ser fram emot hennes deltagande i ledningsgruppen och hennes arbete med bolagets 

 Säger Reidar Gårdebäck, Ortivus VDkommunikationsfrågor”

Kontakter

För ytterligare information, kontakta gärna

Reidar Gårdebäck, CEO

Telefon 08 446 45 00
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Om Ortivus

Ortivus utvecklar MobiMed, medicintekniska lösningar för en tryggare och effektivare sjukvård.
Företaget grundades år 1985 och är idag en ledande leverantör av mobila digitala lösningar inom
prehospitalvård för vårdgivare världen över. Ortivus produkter är baserade på långtgående 
expertis inom kardiologi samt decennier av utveckling tillsammans med sina användare. 
Företagets huvudkontor ligger i Danderyd utanför Stockholm men bolaget har sedan 1998 även 
ett helägt dotterbolag i Storbritannien.

MobiMed är en modulbaserad plattform som idag används av över 12 000 ambulanssjukvårdare i 
över 2700 akutfordon. Plattformen består av en monitor som i realtid mäter, övervakar och delar 
EKG samt
vitala parametrar såsom blodtryck och syresättning. Applikationen innehåller även en journaldel för
beslutsstöd, insamling av patientdata och klinisk dokumentation. MobiMed väger i sin helhet 
endast 3,5 kg och är skapad för ett krävande arbete ute i fält. Genom tvåvägskommunikation finns 
möjlighet för samråd med läkare och andra experter på distans samtidigt som patientdata sömlöst 
integreras in i sjukvårdens patientjournaler. MobiMed gör det möjligt för sjukvårdspersonal att fatta 
rätt beslut i rätt tid samtidigt som den bidrar till en förbättrad vårdkvalitet och sparade resurser

Ortivus A- och B-aktie är noterade på NASDAQ Stockholm Small Cap-lista.

Läs mer om Ortivus på www.ortivus.com
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