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Ortivus kommer nu att leverera MobiMed till 
Estlands hela ambulansflotta!

Vi är mycket glada att kunna meddela att den estniska sjukförsäkringsfonden Haigekassa har 
beslutat att tilldela Telia Eesti, med Ortivus som underleverantör, ett kontrakt avseende 
leverans av MobiMed ePR till Estlands hela ambulansflotta. Estland är en ny kund för Ortivus 
och affären är en viktig milstolpe för Ortivus fortsatta tillväxt i Europa. Ordervärdet uppskattas 
till 26 MSEK och kontraktets löptid är 5 år med en möjlig förlängning med ytterligare 5 år. Även 
förlängningen har ett ordervärde på uppskattningsvis 26 MSEK.

Estland ligger i norra Europa och täcker en yta på 45 300 kvadratkilometer. Det finns för 
närvarande 10 akutsjukvårdsorgan som tillhandahåller ambulanspersonal i landet och cirka 100 
ambulanser som täcker en befolkning på 1,3 miljoner. Med denna tilldelning från Eesti Haigekassa 
kommer Ortivus att leverera MobiMed ePR, elektronisk patientjournal, till samtliga 
utryckningsfordon i Estlands prehospitala vård. Ordervärdet inkluderar årliga licensavgifter, service 
och support samt anpassning och integration av MobiMed för den estniska marknaden.
 
”Estland är känt för att ligga i framkant när det kommer till e-hälsa och vi är mycket glada över att ha 
fått den här tilldelningen. Vi ser fram emot att leverera en toppmodern prehospital ePR-lösning till 

 – Säger Estland, för att ytterligare förbättra effektiviteten och säkerheten i landets prehospitala vård.”
Elias Obaid, europeisk försäljningschef på Ortivus.
 
För att optimera erbjudandet till den estniska marknaden har Ortivus gått samman med den lokala 
partnern Telia Eesti As. Telia kommer att teckna kontrakt med Eesti Haigekassa och Ortivus 
kommer att agera som underleverantör. Ortivus kommer att förse kunden med en SaaS-lösning 
(Software as a Service) som inkluderar MobiMed ePR på iOS och integrationer till nationella 
system. Telia kommer att tillhandahålla hårdvara och första linjens support på estniska. Andra 
linjens support kommer att tillhandahållas av Ortivus.
 
Denna utmärkelse är en viktig milstolpe för Ortivus fortsatta internationella expansion och ett bevis 
på att Ortivus konkurrenskraftiga lösningar uppfyller kraven från ett brett spektrum av kunder, från 
små organisationer till stora, nationella lösningar.
 
"Den medicinska sektorn är ett av de områden som digitaliseras i snabbast takt och vi är glada över 
att vi, tillsammans med Ortivus, kan bidra till att göra den prehospitala vården i Estland ännu 

 säger Kristjan Kukk, chef över effektivare genom att tillhandahålla moderna ICT-lösningar",
avdelningen för nyckel- och storföretagskunder på Telia Eesti.
 
Detta tilldelningsbeslut innebär inte att ett kontrakt har undertecknats och att avtalsförpliktelser 
gäller. Kontraktet kan undertecknas när som helst efter att tilldelningsbeslutet har meddelats. 
Processen för att slutföra kontraktet har påbörjats.
 
Om Telia Eesti AS
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Telia Eesti är marknadsledare inom ICT-sektorn i Estland och erbjuder det bredaste utbudet av 
kommunikation, hemunderhållning, cybersäkerhet och IT-tjänster. Telia har den tekniska 
kompetensen, den unika kunskapen om kunden och investeringskapaciteten som behövs för att 
uppnå visionen om en ny generation ICT-tjänsteleverantör.
 
Telia investerar ca 50 miljoner euro på den estniska marknaden varje år och detta gör Telia till en 
av de största investerarna i landet.
 
Telia Eesti bidrar till samhällets utveckling genom miljöskydd, digital integration, integritet och 
cybersäkerhet.

Kontakter

För ytterligare information, kontakta gärna

Reidar Gårdebäck, CEO

Telefon 08 446 45 00

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

http://www.ortivus.com
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Denna information är sådan information som Ortivus är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons 
försorg, för offentliggörande den 2022-12-15 13:20 CET.
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