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Ortivus har framgångsrikt kvalificerat sig för East 
of Englands ramavtal, vilket skapar nya 
möjligheter i Storbritannien

Vi är glada att kunna meddela att Ortivus anbudsansökan för MobiMed ePR har godkänts av 
East of England NHS Collaborative Procurement Hub och att bolaget därmed kvalificerat sig 
för att bli en del av East of Englands ramverksupphandling. Detta är ett viktigt steg framåt för 
Ortivus på den brittiska marknaden då samtliga ambulanstruster i Storbritannien kan avropa 
elektroniska patientjournaler – ePR-lösningar, från kvalificerade företag. Kontraktstiden är 2 år 
från startdatum. Eftersom ramavtalet används för att effektivisera upphandlingsprocessen för 
slutkunden, innebär en kvalificering inte automatiskt en order och därmed kan inget 
ordervärde anges i dagsläget. En kvalificering kan däremot leda till framtida order baserat på 
ramavtalet.

East of England Collaborative Procurement Hub är en icke-vinstdrivande NHS-organisation som 
förser medlemstruster och offentligt finansierade organ med strategiskt inköpsstöd. Att Ortivus har 
kvalificerat sig för East of Englands ramupphandling innebär att företagets lösningar har 
utvärderats och godkänts och att ambulansorganisationer över hela Storbritannien kan avropa 
Ortivus MobiMed ePR.

"Att bli en del av East of Englands ramavtal är ett viktigt steg i rätt riktning för Ortivus vidare expansion 
på den brittiska marknaden. Vi ser fram emot möjligheten att kunna leverera nästa generations 
elektroniska patientjournaler till prehospital vård över hela Storbritannien.” – Säger Elias Obaid, 
Ortivus försäljningschef.

Ortivus är en av flera konkurrerande leverantörer som har kvalificerat sig för ramavtalet. 
Myndigheten kommer att föreskriva en avtalsspärr innan avtal kan ingås och i enlighet med 
föreskrifterna kommer avtal ej att ingås före midnatt den 28 februari, 2023. Viktigt att notera är att 
Myndigheten, ens efter avtalsspärrens utgång, inte är skyldig att ingå avtal med någon av de 
kvalificerade anbudsgivarna. Den formella tilldelningen sker då Myndigheten ingår ett juridiskt 
bindande avtal med en leverantör.

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 2023-02-27 16:00 CET.
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