
Nyhetsbrev 2017-10-20 

Nu finns Rethinking Care Sweden AB:s dotterbolag Curando 

även i Norge  
 

Rethinking Care Sweden AB:s norska dotterbolag Curando AS bjöd in till frukostseminarium den 17 

oktober 2017 vid ett event i Oslo med presentation av sina nya digitala företagshälsotjänster med 

föreläsningar av ledande arbetsmiljöforskare från Karolinska Institutet och Universitet i Oslo.  

 

Rethinking Care Sweden AB etablerade sig i Norge i juli 2017 med dotterbolaget Curando AS efter att Asbjørn 

Sørfonden rekryterats som landschef för att ta ansvar för utveckling och ledning. Sørfonden har lång erfarenhet 

från marknadsföring och försäljning av medicinska tjänster, han kommer närmast från den danska 

bemanningsföretaget Transmedica AS.  

 

Från Q4 erbjuder Curando AS sina digitala verktyg för framförallt hälsofrämjande och förebyggande 

företagshälsovård i Norge.  Curando AS kommer att utnyttja samma callcenter och onlinekonsultationer som den 

svenska delen av koncernen, men med norsktalande sjuksköterskor och läkare som känner hälsosystemet i Norge.  

Lokal leverans av företagshälsa sker genom samarbetspartners och underleveratörer. Curando AS har kontor i Oslo 

och Kristiansand.  

 

- Vi er veldig godt fornøyd med å kunne presentere Curando AS og våre verktøy for 

bedrifter i Norge. Våre produkt vil gi ledere bedre beslutningsgrunnlag for forebyggende 

helse i bedriften. Vi tilbyr også program for helhetlig kontroll på sykefraværet med 

oppfølging av autorisert helsepersonell. Produktene har dokumentert effekt for et bedre 

arbeidsmiljø, noe som selvsagt gir positivt utslag på bedriftens stabilitet og økonomi, 

säger Asbjørn Sørfonden, affärsområdeschef Norge.  

 
Fredrik Thafvelin, VD Rethinking Care Sweden AB kommenterar: 

- Vi är mycket nöjda med att ha ett starkt säljteam på plats från första början. Med våra effektiva digitala verktyg 

och de bakomliggande online tjänsterna kan vi introducera ett bra koncept. Mycket ligger tillrätta för ett 

framgångsrikt intåg på den norska marknaden.    

 

Läs gärna mer och se Finansavisens artikel om eventet på https://curando.se/pressmeddelanden/ 

 
För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Fredrik Thafvelin – VD Rethinking Care Sweden AB 

Telefon: 046-386741 

E-post: fredrik.thafvelin@rethinkingcare.se   

 

Om Rethinking Care Sweden AB 
Rethinking Care Sweden AB (559049-5254) introducerar ett helhetskoncept inom vård och hälsa, uppbyggt på tre samverkande 

verksamhetsområden – ”Software as a service”, ”Care as a service” och ”Health as a service”, baserade på hög kompetens inom såväl hälso- 

och sjukvårdstjänster som IT-verktyg utvecklade för vården. Målet är enkelt och tydligt: mer vård och mindre resursanvändning med hjälp av 

IT-teknik och ett nytänkande inom leveransprocesser. Läs mer på www.rethinkingcare.se. 
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