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MedicPen är listat på AktieTorget sedan december 2006. Bolaget utvecklar patenterade produkter, som 
underlättar för patienter att sköta sin medicinering. Bolaget vänder sig till tre marknadssegment; 

konsumentmarknad, läkemedelsbolag samt vårdcentraler och sjukhus. 
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Kommuner och sjukhus kan spara tusentals timmar vid kommunikation med 
tablettmedicineringssystemet Medimi 

 
MedicPen och Nabto ingår ett samarbetsavtal om leveranser av Medimi i Danmark inom 
vården. Avtalet är exklusivt avseende vårdsektorn med undantag för telemedicinbolag. 
 
Nabto är projektledare i en mycket stark konstellation bestående av Nabto ApS och Pallas Informatik 
A/S. Nabto har en teknisk lösning som gör att tillgängligheten av information och inställningar i Medimi 
blir lättillgänglig via internet med mycket hög säkerhet.   
 
- Den teknik som Nabto reprepresenterar och de kontakter som Nabto har inom den danska vården 
gör Nabto till en mycket intressant samarbetspartner, säger Cristian Hallin, VD på MedicPen. 
 
-Karsten Viuf, som är Sales director på Nabto, säger att Medimi är ett fantastiskt koncept som han tror 
har en enorm potential inom vården. Han är också aktieägare i en verksamhet som introducerade 
”mobile care” redan 2006, vilket idag används av samtliga kommuner i Danmark. Detta inte bara för 
att det är smart, utan för att det är en fantastisk investering som sparar mycket tid för hemtjänsten och 
sjuksköterskor, samt bidrar till ökad vårdkvalitet. 
 
-Karsten fortsätter: ”Medimi pillesipenseren der nu har fået en kommunikation, som ikke er begrænset 
af firewalls og omkostninger, sparer kommunerne for store resourcer, da man kan justere 
medicineringen uden at sjukvådersken skal køre ud til patienten. Man kan desuden overvåge, om 
patienten indtager sin medicin korrekt, som det IKKE er tilfældet i 30% af tilfældende”. 
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