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EFN Ekonomikanalen har publicerat TV-inslag om MedicPen 
 
EFN Ekonomikanalen har publicerat ett TV-inslag om MedicPen och Medimi®Smart. Inslaget 
spelades in i den digitala visningslägenheten i Landskrona.  
 
Inslaget kan ses via länken: https://www.efn.se/nyhetsrummet/miljarder-att-spara-pa-digital-
aldreomsorg/ 
 
EFN är Sveriges enda rikstäckande ekonomimedia och drivs av en oberoende redaktion. EFN 
Ekonomikanalen AB är ett helägt dotterbolag till Svenska Handelsbanken AB och har utsetts till 
Sveriges bästa ekonomikanal tre år i rad. 
 
”Det är mycket glädjande att en oberoende och prisbelönad ekonomikanal som EFN gjort ett inslag 
om Medimi®Smart och dess fördelar för både patienter och omsorgspersonal samt vården i sin helhet. 
Vi fortsätter nu med vårt arbete att informera så många som möjligt om de stora fördelarna med vår 
teknologi, säger Fredrik Westman, VD MedicPen AB. 
 
Om dispensern Medimi®Smart 
Medimi®Smart är CE-märkt och uppfyller alla krav för att säljas som en medicinteknisk produkt klass I 
inom EU. Dispensern består av upp till 16 kassetter och varje kassett kan innehålla upp till 28 tabletter 
som förvaras i separata fack. Att tabletterna förvaras separat innebär en stor flexibilitet för patient och 
omsorgspersonal samt minskad läkemedelskassation vid ändrad dosering. Medimi®Smart hämtar 
information om dosering från ett vård- eller omsorgssystem eller från ett apotekssystem. Kassetterna 
kan packas på apotek eller av omsorgspersonal och körs hem till patienten och placeras i dispensern. 
Kassetterna är försedda med QR-koder som Medimi®Smart läser av och som innehåller information 
om typ av läkemedel.   
 
 
 
 
 
För mer information kontakta:  
MedicPen AB (publ), Fredrik Westman, VD, Zinkgatan 2, 234 35 Lomma, Sverige, + 46 738 145 215. 
Eller besök www.medicpen.com   
 
 
Om Medicpen  
MedicPen ska utveckla, tillverka och sälja produkter som underlättar för patienter att sköta sin 
medicinering. Produkterna bygger på MedicPens patenterade innovation om separat hantering av 
mediciner fram till doseringstillfället. Produkterna ligger i teknikens framkant och är utvecklade för 
integrering i IT-miljöer. Bolaget är noterat på Spotlight Stockmarket och har sitt säte i Lomma. 
 


