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Pressmeddelande 

Stockholm, 29 november 2017 

Tobii tecknar integrationskund inom hälsosektorn 

Tobii har tecknat samarbets- och leveransavtal med RightEye LLC, ett amerikanskt företag 

som erbjuder lösningar för undersökningar av olika hälsotillstånd med hjälp av eyetracking. 

Genom att studera ögonrörelser kan symptom på hjärnskakning eller diagnoser som autism 

och Parkinsons identifieras. 

RightEye är verksamt inom hälsosektorn och fokuserar på att utveckla och erbjuda eyetracking-

lösningar för tester och behandling. Företagets syntester och träningsspel används för identifiering 

och behandling av hjärnskakning, hjärnskador och andra tillstånd som kan upptäckas genom att 

studera uppmärksamhet och ögonrörelser. Tobii tillhandahåller eyetracking-system till RightEye, som 

utvecklar helhetslösningen inklusive en proprietär molnbaserad mjukvara. 

– Vi ser en ökad efterfrågan på eyetracking inom diagnostik och andra medicinska tillämpningar där 

teknologin har ett tydligt värde, säger Tobiis vd Henrik Eskilsson. RightEye har tagit fram en innovativ 

och lättanvänd lösning som möjliggör identifiering av både tillfälliga skador och medfödda eller 

progressiva tillstånd vilka påverkar kognitiv eller fysisk förmåga och livskvalitet. Det är en spännande 

nischmarknad med god utvecklingspotential. 

Tobii har väletablerade lösningar för såväl beteendestudier med eyetracking som ögonstyrda 

kommunikationshjälpmedel. Med ledande eyetracking-teknologi och integrationslösningar möjliggör 

Tobii också för företag inom ett brett spektrum av branscher att bygga in eyetracking i sina produkter. 

RightEye sällar sig till befintliga integrationskunder, däribland datortillverkare som Dell och Acer, 

smartphonetillverkaren Huawei samt företag inom hälso- och sjukvårdssektorn. RightEyes 

verksamhet är baserad i USA och deras kunder omfattar bland andra optiker, sjukhusvård och 

professionella idrottsklubbar. Tobiis leveranser kommer att ske i takt med RightEyes försäljning, med 

start under 2018.  

– Genom samarbetet med Tobii kan vi utnyttja kraften i deras eyetracking-teknologi. Tillsammans 

med vår molnbaserade mjukvara kan vi ge läkare, patienter och idrottsutövare helt nya 

undersöknings- och behandlingsverktyg, säger Adam Gross, RightEeyes vd och medgrundare. Det 

känns oerhört spännande eftersom vi ser den positiva inverkan vi kan ha i människors liv. Och vi är 

ännu bara i startgroparna. 

 

RightEye kommer att visa den nya lösningen på teknikmässan CES i Las Vegas den 9-12 januari 

2018 i monter nr #43037. 
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Tobii är världsledande inom eyetracking. Vår vision är en värld där all teknik fungerar i total harmoni 

med naturligt mänskligt beteende. Tobii bedriver verksamhet inom tre affärsområden: Tobii Dynavox 

gör specialutvecklade datorer som styrs med ögonrörelser eller pekskärm som används av människor 

med särskilda behov. Tobii Pro utvecklar och säljer eyetracking-lösningar och tjänster för att studera 

mänskligt beteende som idag används av mer än 3 000 företag och 2 000 forskningsinstitutioner, 

däribland samtliga av världens 50 mest välansedda universitet. Tobii Tech vidareutvecklar Tobiis 

teknologi för nya volymmarknader såsom datorspel, vanliga datorer, virtual reality och smartphones. 

Tobii har sitt huvudkontor i Stockholm och är noterat på Nasdaq Stockholm (TOBII). Koncernen har 

över 900 anställda. Läs mer på www.tobii.com.  

http://www.tobii.com/sv/

