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5 stycken Dosell implementeras i en ny kommun.
iZafe Group (publ.) meddelar härmed att partnern Hepro AS nu påbörjar implementering av 5 
stycken Dosell i en kommun i norra regionen i Norge.

Kommunen som har ca 640 invånare som är 65 år och äldre, startar initialt upp med 5 stycken Dosell 
med ambitionen att snarast möjligt utöka antalet.

Om Hepro
HEPRO AS är ett modernt och framtidsinriktat kompetensföretag som utvecklar, producerar och 
säljer hjälpmedel och välfärdsteknik av hög kvalitet och ren design. Företaget grundades 1987 och 
har lång erfarenhet av att utveckla produkter och lösningar som ska underlätta vardagen för deras 
kunder. Deras vision är att ge sina kunder möjlighet att klara sig själva, delta aktivt i sin egen vardag 
och stanna längre hemma. Hepro ägs av det Stockholmsbaserade börsnoterade AddLife-koncernen. 
AddLife har ca. 70 st. oberoende dotterbolag och över 1800 anställda.
 
Om Dosell
Läkemedelsroboten Dosell är ett svensktillverkat digitalt hjälpmedel för säkrare medicinering i 
hemmet och för boende på äldreboenden. Dosell integreras i välfärdsplattformar och säljs som ett av 
flera integrerade digitala hjälpmedel via partners.
I en svensk sammanställning uppskattas att 3 000 svenskar årligen dör av läkemedelsrelaterade 
skador och att 6–16 procent av sjukhusinläggningarna är läkemedelsrelaterade. Kostnaderna för 
läkemedelsrelaterade skador som går att undvika uppskattas till 5,6–24,6 miljarder kronor per år.
Dosell meddelar patienten när det är dags att ta medicinen, och om medicinen trots påminnelserna 
inte tas larmar Dosell vårdpersonal eller anhöriga som snabbt kan förhindra att en skada sker samt 
förbättrar följsamheten och minimerar därmed läkemedelsrelaterade skador.
Läs mer på www.dosell.se
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Om iZafe Group AB (publ)

iZafe Group är ett renodlat Life-Science företag som leder utvecklingen av digital 
läkemedelsdispensering. Bolaget bedriver forskning, utveckling och marknadsföring av digitala 
medicinska lösningar och tjänster för tryggare läkemedelshantering i hemmet. iZafe Groups 
läkemedelsrobot Dosell används för att minska risken för felmedicinering i hemmet, avlasta den 
offentliga vården, öka livskvaliteten för patienten samt skapa en tryggare miljö för anhöriga. 
Kunderna utgörs idag av offentliga och privata vårdgivare i Sverige, Norden och globalt. iZafe Group 
säljer primärt via väletablerade partners som redan besitter långa och djupa kundrelationer med de 
prioriterade kundgrupperna. Huvudkontoret ligger i Stockholm.

Bolaget är noterat på NASDAQ First North Premier Growth Market. FNCA Sweden AB är bolagets 
Certified Adviser. Telefon: +46 (0) 8 528 00 399. E-post: . Ytterligare information finns på info@fnca.se
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