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Brighter och Chronos Care inleder Proof of 
Concept samarbete för Actiste 
 
Brighter AB (publ), tillkännagav idag att företaget har ingått ett samarbetsavtal med Chronos Care 
(Chronos Labs AB) för att genomföra ett ”Proof of Concept”. Samarbetet innefattar att verifiera 
Brighter's Actiste-tjänst och utvärdera potentialen för framtida kommersiellt samarbete i Sverige för 
att tillhandahålla tillgänglig diabetesvård till alla, när som helst, var som helst. Chronos kommer 
också att ge Brighter feedback om Actiste Diabetes Management as a Service (ADMS) från läkare och 
sjuksköterskor som arbetar med Chronos och dess patienter. 
 
Samarbetets omfattning inkluderar att använda ADMS i sex (6) månader för att utvärdera fördelarna 
med den uppkopplade ADMS-tjänsten och dess förväntade mervärde för patientens hantering av sin 
diabetes, livskvalitet och vårdgivarens möjlighet att interagera med patienten baserat på input 
relaterade till hans eller hennes verkliga data. Tio (10) patienter som diagnostiserats med typ 1 eller 
typ 2-diabetes kommer att väljas ut för att delta i proof of concept. Patienterna kommer att få 
möjlighet att använda ADMS (antingen med Actiste eller Actiste Mini, beroende på deras 
omständigheter) gratis i sex (6) månader inom Brighters ambassadörsprogram. 
 
 
“På Chronos Care jobbar vi för att förändra livet för de miljontals människor som lever med diabetes 
runt om i världen. Vi gör detta genom att kombinera den senaste tekniken med den främsta 
hälsovården. Genom att samarbeta med Brighter hoppas vi kunna kombinera det bästa från båda 
parter och närma oss målet att erbjuda den absolut bästa och mest skalbara diabetesvården i 
världen”. säger Vidar Duvnäs, Grundare och Affärsutvecklare på Chronos Care. 
 
”Detta strategiska samarbete kommer att hjälpa Brighter att få input från både patienter och 
vårdgivare i Sverige. Dessutom blir det ett viktigt steg mot vår kommersialiseringsfas, då det kommer 
under lanseringsfasen av Actiste Mini i landet och Chronos-patienter kommer att vara de första som 
använder Mini i Sverige, säger Christer Trägårdh, tillförordnad VD på Brighter.  
 
 
För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Brighter Investor Relations 
IR@brighter.se 
 
Certified Adviser 
Brighters Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB +46 (0)8 – 684 211 10, 
adviser@eminova.se, www.eminova.se 
 
Om Chronos Care: 
En halv miljon svenskar har diabetes och många av dem både behöver och vill ha mer stöd än vad de 
kan få på sin vårdcentral. Därför har Chronos Care byggt upp ett nationellt expert-team som kan 
hjälpa patienter på distans med allt från läkemedelsbehandling till att få ordning på mat, träning, sömn, 
och stress. Chronos Care kombinerar teknik med diabetesvård, med fokus på ett coachande och 
motiverande tillvägagångssätt för få till livsstilsförändringar hos patienter. Chronos Cares mål är att 
varje patient ska kunna leva ett bra liv utan att hindras av sin diabetes. Oavsett om det är via video 
eller chatt finns Chronos Care där för patienterna och ger stöd för att hantera vardagen och minska 
risken för långtidskomplikationer. 
 

http://www.eminova.se/


 

 
 

Borgarfjordsgatan 18 

SE-164 40 Kista 

Sweden 

 
Om Brighter AB (publ) 
Brighter är ett svenskt healthtech-bolag med en vision om en enklare vardag för människor som lever 
med en kronisk sjukdom. Vi tror att en datacentrisk approach är nyckeln till att ge smartare vård. Våra 
lösningar har utvecklats med en vision om att stärka och underlätta flödet av valida hälso- och 
behandlingsdata mellan patienter, deras nära och kära och deras vårdgivare – med målet att förbättra 
livskvaliteten, minska belastningen på sjukvården och öppna upp nya möjligheter för datadriven 
forskning.  Brighters kvalitetsledningsystem är ISO-13485-certifierat. 2019 utnämndes bolaget till 
vinnare i Swecare Rising Stars Award. Bolagets aktie är listad på Nasdaq First North Growth 
Market/BRIG. 
https://brighter.se/ 
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