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Pressmeddelande 21 september 2021 
 

Brighter tecknar samarbetsavtal för 
Actiste Mini med Padjadjaran 
University i Indonesien. 
 
Brighter AB (publ) meddelade idag att de har tecknat ett samarbetsavtal med 
Padjadjaran University om att använda Actiste Mini för ett forskningsprojekt på två 
sjukhus i West Java. 
  
Under en period av sex månader kommer 100 patienter att använda Actiste Mini för 
att övervaka blodsockernivån. Padjadjaran University ansvarar för att samordna 
studien, inklusive utbildning av vårdpersonal och patienter, insamling av data och 
återkoppling till Brighter. 
  
”Vi är mycket glada över att göra den här viktiga studien med en så stark partner. 
Padjadjaran University anses vara ledande inom diabetesvård studier i Indonesien 
och har mycket starka kontakter med sjukhus runt om i landet. "När studien är 
slutförd kommer vårt team att arbeta nära endokrinologer samt potentiella 
distributörer och andra partners i Indonesien för att nå alla personer med diabetes 
som kan ha nytta av att använda Actiste Mini"”, säger Erik Lissner, tillförordnad VD 
för Brighter AB 
  
Forskningsprojektet har sitt ursprung i en förfrågan från West Javas guvernör, som 
bad svenska företag om stöd mitt i covid-19-pandemin. Sedan dess har Brighter 
arbetat med att hitta ett lämpligt sätt att hjälpa till. Förväntningen är att Actiste Mini 
kan underlätta  behandling av diabetesvård i West Java. 
  
"Diabetes Mellitus, en icke-smittsam sjukdom, har ökat snabbt de senaste 
decennierna och har belastat den indonesiska sjukvården. Covid-19-pandemin har 
ökat på bördan. Förekomsten av innovationer inom telehälsa och användning av 
digital hälsa behövs för att stärka sjukvårdssystemet i Indonesien.” säger Dr Deni 
Kurniadi Sunjaya från Padjadjaran University. "Vi har byggt upp en stark relation med 
Brighters lokala team och vi ser fram emot att fördjupa vårt samarbete med 
företaget." 
 
Nästa steg: 
Utbildning för forskargruppen kommer att genomföras under Q4 2021 och därefter 
följas av patienturval för de som skall deltaga i forskningen. 
 
För ytterligare information kontakta: 
 
Investor Relations 
IR@brighter.se 
 
Certified Adviser 
Brighters Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB +46 (0)8 - 684 211 00, 
adviser@eminova.se, www.eminova.se. 
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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. 
 
För mer information, besök vår webbplats på www.brighter.se. 
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