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Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) 
godkänner Ortivus som leverantör av 
defibrillatorer

Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) har antagit Ortivus som leverantör av MobiMed Life, 
halvautomatiska defibrillatorer till sitt ramavtal. Ortivus lösningar uppfyller de obligatoriska 
kraven i upphandlingen och beställaren kommer att göra avrop vartefter behov uppstår. Den 
totala beställningsbara omfattningen för hela ramavtalsperioden, som är fyra år, uppgår till 
maximalt 2,4 MSEK.

Vi är oerhört glada att meddela att Ortivus har kvalificerat sig till SLSOs ramavtal gällande leverans 
av halvautomatiska defibrillatorer till regionens primärvård, så som äldreomsorg, hemsjukvård 
samt vårdcentraler. SLSO är för Ortivus en ny kund och bolaget utökar därmed sin kundbas i 
landet.

Avtalet avser MobiMed Life defibrillatorer av modellerna Reanibex 100 och Reanibex 300. Kunden 
kommer att avropa enheter vartefter att behov uppstår och ingen volym kan därför garanteras. 
Ortivus är en av flera konkurrerande leverantörer som har kvalificerat sig för ramavtalet.

”Vi ser fram emot möjligheten att leverera MobiMed Life defibrillatorer till primärvårdsenheter runt om 
i Stockholm. MobiMed Life halvautomatiska defibrillatorer är konkurrenskraftiga och användarvänliga 

” Säger Stefan Ekblom, nordisk försäljningschef på Ortivus.med innovativ funktionalitet.

Kontraktet signeras tidigast efter en period om 10 dagar, den tid som enligt upphandlingsreglerna 
måste löpa efter tilldelning innan kontrakt kan signeras.

Kontakter

För ytterligare information, kontakta gärna

Reidar Gårdebäck, CEO

Telefon 08 446 45 00
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Om Ortivus

Ortivus utvecklar och kommersialiserar MobiMed, lösningar inom e-hälsa och medicinteknik, för 
en säkrare och mer effektiv sjukvård. Företaget grundades 1985 och är idag en ledande leverantör 
av mobila digitala lösningar för prehospital vård världen över. Ortivus innovationer bygger på 
djupgående expertis inom kardiologi samt årtionden av utveckling tillsammans med användare 
och kunder. Företagets huvudkontor ligger i Danderyd, Stockholm. Bolaget har sedan 1998 ett 
helägt dotterbolag baserat i Storbritannien och sedan 2022 ett helägt dotterbolag baserat i 
Danmark.
 
MobiMed är en modulär plattform som sammankopplar och möjliggör informationsdelning i realtid 
genom den prehospitala vårdkedjan. Den används för närvarande av över 12 000 
ambulanssjukvårdare i över 2 700 utryckningsfordon. Plattformen, som kallas MobiMed, består av 
flera moduler som är helt integrerade men även kan användas fristående. MobiMed utgör av fyra 
huvudlösningar: MobiMed Monitor, som mäter, övervakar och delar patienters vitala parametrar 
och & EKG i realtid, MobiMed ePR, - en elektronisk patientjournal för beslutsstöd, insamling av 
patientdata och klinisk dokumentation, MobiMed enRoute, - ett verktyg för navigering och 
ärendehantering, samt MobiMed Life –fristående defibrillatorer.
 
MobiMed sparar livsviktiga sekunder och gör det möjligt för vårdpersonal att fatta rätt beslut i 
kritiska situationer. MobiMed bidrar också till förbättrad vårdkvalitet och sparade resurser.
 
Ortivus A- och B-aktier är noterade på NASDAQ Stockholm Small Cap-lista.
 
Läs mer om Ortivus på www.ortivus.com

Denna information är sådan information som Ortivus är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons 
försorg, för offentliggörande den 2023-03-15 08:30 CET.
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