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Lund 9 mars 2022 

 

Medimi och Tunstall AB signerar Letter of Intent för 

samarbete 
 

Medimi och Tunstall AB har tecknat ett Letter of Intent (LOI) för samarbete på den 

svenska marknaden. Under tiden för detta LOI kommer bolagen att arbeta tillsammans 

för att strukturera och sätta ramarna för ett längre kommersiellt och operationellt 

samarbete.  

 

Tunstall Group har en global verksamhet med över än 3000 anställda. Bolaget är 

representerat i 19 länder och har genom Tunstall AB en ledande marknadsposition i Sverige 

som leverantör av välfärdsteknik och trygghetslarm. Förutom en leveransorganisation för sina 

lösningar har bolaget även en säljorganisation som täcker hela Sverige. Tunstall AB har ett 

stort antal existerande ramavtal med svenska kommuner på plats. 

 

Intentionen med samarbetet är att Tunstall AB fungerar som kommersiell partner samt 

leverans- och supportorganisation för Medimis lösning. Tunstall kommer i sin tur kunna 

expandera sin portfölj med en innovativ lösning för medicinhantering, Medim®Smart. 

 

Jan Andersson, VD Medimi AB kommenterar: ”Det känns väldigt bra att få detta LOI på plats. 

Tunstalls erbjudande och organisation möjliggör ett starkt strategiskt samarbete för Medimi 

och kan öka vår konkurrenskraft och kommersiella räckvidd på den svenska marknaden 

väsentligt.” 

 

Johan Lenander, VD Tunstall AB: ”Vi vet och ser hos våra existerande kunder att 

medicinhantering inom äldrevård är både tidskrävande och komplex för såväl vårdtagare som 

för vårdgivare. Baserat på den allt växande populationen av äldre och kroniskt sjuka samt 

kraven på förbättringar inom vård och omsorg förväntar vi att efterfrågan på lösningar för 

medicinhantering kommer att öka. Medimis innovativa lösning är en bra expansion av vår 

existerande portfölj.” 
 

 

För mer information kontakta 

Medimi AB (publ), VD Jan Andersson, Mobil: 0733 - 600196 

Johan Lenander, VD Tunstall AB, Mobil: 0707 - 804818 

 

Om Medimi AB 

Medimi AB utvecklar lösningar som ger vårdtagare och personal trygg och effektiv 

läkemedelshantering. Våra lösningar omfattar hela kedjan, från läkare till dispensering i 

hemmet. Produkterna ligger i teknisk framkant och är utvecklade för integrering i IT-miljöer. 

Bolaget är noterat på Spotlight Stockmarket och har sitt säte i Lund 


