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iZafe inleder samarbete med välfärdsplattformen 
Avanto Care
iZafe Group (publ.) meddelar härmed att iZafe har signerat samarbetsavtal med välfärdsplattformen 
Avanto Care för att kunna erbjuda kunder en mer proaktiv vård.

”För att den framtida vården skall kunna jobba smart med alla fördelar som digitala verktyg ger så 
behövs det plattformar som sammankopplar all den data som kunden får in från dessa. Avanto Care 
är en plattform som på ett snyggt och pedagogiskt sätt presenterar användbara insikter och 
åtgärdsförslag kopplat till dom datapunkter som kommer in från olika digitala verktyg och sensorer. 
Detta kommer utöver att ge bättre vård även på sikt möjliggöra en ny typ av inkomstkälla för Dosell 
och vår kommande totala lösning kring medicinering och följsamhet som vi kommer erbjuda i 
samband med förvärvet av Pilloxa.” Säger Anders Segerström VD, iZafe Group
 
“Möjligheten för vårdgivare och vårdtagare att följa medicinering är viktigt för ett hälsosamt åldrande. 
Vi på Avanto Care ser att samarbetet med iZafe och deras Läkemedelsrobot Dosell, skapar nya 
möjligheter till kvalitetsuppföljning. Genom samarbetet kan våra kunder följa effekten av insatser och 
skapa beslutsunderlag för proaktiva insatser inom vård och omsorg.” Säger Mikael Karlsson, VD, 
Avanto Care
 
Samarbetet innebär att iZafes produkter integreras med Avanto Cares plattform. Det betyder att 
kunder som har iZafes produkter även kan använda Avanto Cares plattform. Det skapar 
förutsättningar för iZafes kunder att arbeta mer proaktivt genom att se trender och åtgärdsförslag 
kopplat till användarens medicinering.

Läs mer om Avanto Care här: https://www.avantocare.com
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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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