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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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Trial Acceleration Institute, Inc och MedicPen AB tecknar avtal 
 

MedicPen och Trial Acceleration Institute, Inc. (TAI) har tecknat ett avtal som kommer att utveckla 

verksamheten för MedicPen i USA. Fokus för samarbetet är läkemedelsindustrin, framförallt gällande 

kliniska studier, ett område där TAI med framgång verkat sedan start.  

Med avtalet får MedicPen en partner som har etablerade samarbeten med samtliga stora 

läkemedelsbolag i USA. Avtalet är till största delen provisionsbaserat och har i sin utformning ett 

incitament som främjar ett snabbt marknadsgenombrott och volym.     

”vi har arbetat intensivt med TAI i över ett halvår för att kartlägga marknaden och tillsammans gjort 

en handlingsplan” – säger Cristian Hallin som vidare vill framhålla att ”Jag och styrelsen är 

imponerade av TAI, dess kontaktnät och kapacitet!”  

TAI's founder, Scott Ballenger; “I have a deep appreciation for the value that MedicPen can bring to 

current clinical trial challenges”. 

According to Ballenger "MedicPen's patented medication dispensing device can directly address the 

often complex dosing regimens associated with clinical trial protocols as well as the increasingly 

important aspect of trial-wide standardizing and documenting of dosing administration." 

About Trial Acceleration Institute, Inc. Founded in 2005, TAI collaborates across the spectrum of 

clinical trial stakeholders to identify actionable solutions to key operational challenges. TAI's founder, 

Scott Ballenger, is a pharmacist by education and has spent over 20 years working directly with key 

decision makers in the pharmaceutical industry to explore, develop and deploy innovative solutions.  
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