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Camanio Care medlem i SIS 
standardiseringskommitté för robotik  
Välfärdsteknikföretaget Camanio Care (publ) satsar mycket på forsknings- och 
utvecklingsarbete och kommer från och med nu även ingå som deltagare i SIS (Swedish 
Standards Institute) kommitté för att driva standardisering av robotik. Deltagandet är en 
del av det breda utvecklingsarbete som bolaget driver. 

 

Kommittéarbetet är en del av det breda utvecklingsarbete som bolaget driver inom alla sina 
fokusområden; Måltid, Aktivering och Digital Tillsyn. Camanio Care äger och utvecklar sin egen 
produktportfölj inom dessa områden, och just robotik är en viktig del av bolagets verksamhet. 
Robotiken får allt större inslag av Artificiell Intelligens (AI), och genom uppkoppling mot internet (IOT, 
Internet-of-things) kommunicerar produkterna med Camanio Cares globala serverplattform.  

- För oss är det självklart att vara med och driva arbete med att standardisera robotik som 
skall användas i hemmet. Kvalitet, användarvänlighet och säkerhet är viktiga områden när 
man inför smarta lösningar nära människors dagliga behov, säger Daniel Berlin, Chief 
Technology Officer, på Camanio Care. 

Inom det stora EU-projektet MoveCare deltar Camanio Care som en teknikpartner och levererar 
plattformen Giraff för alla de sensorer, applikationer och tillämpningar av AI som åtta olika 
universitet är med och utvecklar. Genom projektets samarbete har Camanio Care en unik möjlighet 
att vara först med att kommersialisera och införa dessa innovationer och tillhörande IP-rättigheter. 
Läs mer om vad tidningen Expressen skriver om införandet av tillsynsroboten Giraff i Hörby Kommun 
här. 

Se intervjun med Daniel Berlin som berättar om sitt arbete som Chief Technology Officer här. 

 

 

- Som CTO ligger mycket av mitt fokus på att arbeta med agendan för våra produkter och 
tekniska plattformar. Det är det som lägger grunden för vår framtida potential och de 
möjligheter som uppstår i att växa med olika tjänster på våra installerade plattformar, säger 
Daniel Berlin.  



 

 

 

 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Catharina Borgenstierna, vd 
Telefon: 0733-93 00 07 
E-post: catharina.borgenstierna@camanio.com 

 

Om Camanio Care 
Camanio Care är ett välfärdsteknikbolag som utvecklar produkter och tjänster med individen i fokus. 
Bolaget erbjuder lösningar inom robotik, hjälpmedel och gamification med produkter såsom 
BikeAround™, Bestic® och Giraff™. Genom tre fokusområden; aktivering, måltid och digital tillsyn, 
önskar Camanio Care stödja människors grundläggande behov och öka kompetensen och kvaliteten i 
vård och omsorg. Camanio Care har idag sitt huvudkontor i Stockholm, ett dotterbolag i USA, samt 
distributörer i Kina, Australien och i ett 10-tal europeiska länder. 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och läs mer om bolaget på vår hemsida www.camanio.com.  

 

 

Följ oss gärna på: 

         

 


