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Lomma, den 22 december 2020 

 

MedicPen AB och Atea Danmark tecknar avtal för kommersiellt 

samarbete 
 
Konsortiet MedicCare (MedicPen AB och CareConsult A/S) och Atea Danmark omvandlar nu 
det LOI (Letter of Intent) som skrivits tidigare och tecknar ett kommersiellt samarbetsavtal på 
den danska marknaden. Atea Danmark fungerar redan sedan tidigare som underleverantör för 
leverans av mediciner, maskiner och övervakning av patienter.  Avtalet är icke exklusivt och 
löper över två år. 
 
 
Atea Danmark har en unik position på den danska marknaden som leverantör av olika IT-lösningar 
inom välfärdsteknologi. Medimi®Smart kommer att säljas genom Atea Danmarks existerande 
säljorganisation och ”key account” struktur som kontinuerligt bearbetar kommuner och regioner. 
Vidare är Atea Danmark certifierad leverantör av SKI-avtal (Statligt & Kommunalt Inköp) inom hälso- 
och välfärdslösningar. Danska kommuner som använder SKI behöver inte göra offentliga 
upphandlingar för lösningar som ligger under SKI-ramverket. Medimi®Smart är redan kvalificerat av 
Atea Danmark under SKI vilket är en mycket viktig komponent för MedicPen i detta avtal.  

 
Henrik Spang Andersen, Vice President for Kommuner, Regioner & Education i Atea Danmark 
kommenterar avtalet: ”Vi ser fram emot det kommande samarbetet med MedicPen och gläder oss 
mycket att vi med hjälp av deras lösning Medimi®Smart kan bidra till en bättre äldrevård i Danmark”. 
 
Jan Andersson, VD MedicPen kommenterar vidare: ”Ett riktigt bra sätt att avsluta 2020 på! Vi har nu 
bra kommersiell räckvidd i Sverige, Norge och Danmark. Samarbetet med Atea och speciellt 
möjligheten att inkluderas inom SKI-avtal, gör detta till en viktig milstolpe i MedicPens utveckling”. 

 

För mer information kontakta 

MedicPen AB (publ), VD Jan Andersson, Zinkgatan 2, 234 35 Lomma, Sverige, mobil 0733-600166. 
 
 

Om MedicPen  
MedicPen utvecklar, tillverkar och säljer helhetslösningar 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. 


