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Coala Life nyckeltal februari USA
Nyckeltal för februari 2023:

Förklaringar nyckeltal
Patienter i distansmonitorering per 28 februari 2023 – Antalet patienter som bolaget 
distansmonitorerade i slutet av februari.
Årstakt omsättning per 28 februari 2023 – Beräknad återkommande omsättning i USD 
baserat på februari månads omsättning, mätt i årstakt.

Kommentarer nyckeltal februari 2023

Under februari har medelvärdet för intäkt per patient ökat avsevärt, med ca 30%. Det 
beror på att ett stort antal av patienterna numera ligger under den utökade 
servicemodellen. Arbetet med att överföra patienter till den för Coala mer lönsamma 
modellen beräknas vara genomfört under Q1.

Coala Life genomför löpande i samråd med anslutna kliniker en översyn av följsamheten i 
det totala patientunderlaget. De patienter, som trots läkares ordinering inte börjat 
använda tjänsten eller har bristande följsamhet lyfts bort från distansmonitoreringen. 
Översynen i ingången av kalenderåret ledde till att fler patienter togs bort från 
distansmonitorering än antalet nytillkomna patienter. Det medförde ett nettoutflöde med 
ca 100 patienter i februari.

Historiska nyckeltal

Månad Patienter i distansmonitorering Årstakt omsättning

Februari 2023 3 700 4,6 MUSD

Januari 2023 3 800 3,7 MUSD

December 2022 3 500 3,6 MUSD

November 2022 3 100 3,2 MUSD

Oktober 2022 2 800 3,2 MUSD

September 2022 2 600 2,7 MUSD
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Patienter i distansmonitorering per 28 februari 2023: 3 700·
Årstakt omsättning per 28 februari 2023: 4,6 MUSD·
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Siffrorna i detta pressmeddelande är preliminära och oreviderade.

Om oss

Coala-Life Group AB ("Coala Life" eller "Bolaget") är en molnbaserad Software as a Service 
leverantör, samt utvecklare och återförsäljare av medicinsk utrustning. Bolaget grundades 
2015 och är noterad på Nasdaq First North Growth Market. Bolaget fokuserar på B2B-
lösningar inom distansövervakning av patienter (eng. managed Remote Patient 
Monitoring), där man bland annat erbjuder amerikanska vårdgivare en plattformslösning, 
för att på ett skalbart och kostnadseffektivt sätt kunna övervaka höga volymer av 
patienter på distans som lider av kroniska sjukdomar. Bolaget erbjuder en helhetslösning 
och lyfter det administrativa arbetet från klinikerna gällande bland annat uppföljning, 24
/7 övervakning, samt ersättningsprocessen från statliga- och privata vårdförsäkringsbolag. 
Patienterna som Coala Life följer, lider ofta av diabetes, övervikt och/eller kardiovaskulära 
sjukdomar. 
För mer information se www.coalalife.com

För mer info, kontakta:

Dan Pitulia, CEO Coala Life AB
+44 7849 257 532, dan.pitulia@coalalife.com
Richard Roa, CFO Coala Life AB
+46 70 816 61 45, richard.roa@coalalife.com

Certified Adviser
Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank AB.
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