
            

Kontigo Care AB har som målsättning att genom innovativa mobila lösningar (mHealth) förbättra 
beroendevården och minska lidandet för patienter och deras anhöriga. Bolagets första produkt, 
TripleA, ger en mer kostnadseffektiv och tillgänglig vård för alkoholberoende. Kontigo Care har 
ambitionen att bygga ett globalt företag med god intjäningsförmåga samtidigt som liv kan räddas, 
återfall kan förutses samt beroendevården förbättras för såväl beroende som medberoende. Kontigo 
Care grundades 2013 i Uppsala. Kontigo Cares aktie handlas på Nasdaq First North under 
kortnamnet KONT. Bolagets Certified Adviser är Eminova FK AB. 

 

 

 

 
PRESSMEDDELANDE  
den 5 oktober 2015 

 

Kliniska studier påbörjas i VINNOVA-projektet 

Kontigo Care meddelade under november 2014 att bolaget tilldelats 
4,7 mkr från VINNOVA för ett forskningsprojekt inom ramen för 
programmet Innovationer för framtidens hälsa. Forskningsprojektet 
som genomförs i samarbete med Akademiska sjukhuset i Uppsala och 
Nämndemansgården har fortlöpt enligt plan och har nu nått fasen där 
kliniska studier med alkoholberoende personer påbörjas.  
 
Forskningsprojektets huvudsakliga syfte är att erhålla klinisk verifiering av 
Kontigo Cares mHealth-lösning TripleA. De kliniska studierna sker i praktisk 
beroendevård under såväl vård som eftervård genom två kliniska studier för att 
på ett systematiskt och vetenskapligt sätt kunna dokumentera effekterna av 
användandet av TripleA i beroendevården. Resultaten kommer att utvärderas och 
presenteras om cirka 12 månader med avseende på nykterhet och upplevd 
patientnytta med TripleA.  
 
”Vi är mycket stolta över forskningsbidraget från VINNOVA som gjorde 
forskningsprojektet möjligt. Förhoppningen är att data från de kliniska studierna 
kommer ge oss förutsättningar att utveckla modeller för att individanpassa 
vården ytterligare och därmed även kunna förutsäga vissa återfall”, säger Daniel 
Benitez, VD på Kontigo Care, i en kommentar. 
 
TripleA lanserades för kommersiell användning den 1 oktober 2015. De kliniska 
studierna pågår parallellt med kommersiell försäljning och användning av 
TripleA. 
 

Allmänna frågor:  

E-post: info@kontigocare.com   

IR- och pressfrågor:  

Annika Johansson  

Kommunikationschef och bolagsjurist, Kontigo Care AB  

Telefon: 46 (0)73 626 31 75, E-post: ir@kontigocare.com   

För mer information om Kontigo Care, vänligen besök www.kontigocare.com 

mailto:info@kontigocare.com
mailto:ir@kontigocare.com

