
 

 

 

 

Pressmeddelande Stockholm 2015-07-03 

Brighter lanserar mobiltjänsten Go Diabetes 

Go Diabetes är appen som förser användaren med de senaste nyheterna om diabetes 

direkt i mobilen. 

Go Diabetes är en helt ny mobilapplikation som förser användaren med information och 

nyheter om vad som händer inom diabetes. Syftet är att göra det enkelt för diabetiker, anhöriga 

och forskare att hålla sig informerade.  

– Det är inte helt enkelt att hålla sig informerad om allt som händer i utvecklingen inom 

diabetes i dagens medielandskap. Brighter lanserar därför Go Diabetes som gör det enkelt att ta 

del av de senaste nyheterna inom området, säger Truls Sjöstedt, Brighters VD och grundare. 

Diabetes är en sjukdom som blir allt vanligare i världen. WHO beräknar att det år 2030 kommer 

finnas 438 miljoner diabetiker. 

– Med nästa generations Brighter One™ kan du som lever med diabetes för första gången 

hantera sjukdomen med en enda enhet. Därtill kommer du att kunna dela med dig av den 

information som du själv genererar så att din läkare, dina anhöriga, forskningen och samhället 

kan hjälpa dig ännu bättre. Vi kallar det The Benefit Loop™, säger Truls Sjöstedt.  

- Nästa generation Brighter One är under utveckling och som en del i utvecklingen ingår att 

knyta samarbeten med innovativa och relevanta innovatörer. Go Diabetes är resultatet av ett 

sådant och förutom att appen ger ett mervärde för diabetikern skapar den, genom sin unika 

algoritm, också en relevant informationskälla för Brighter om vad som sker omkring oss, säger 

Truls Sjöstedt. 

Go Diabetes finns i första versionen på svenska för smartphones med Android OS och iOS och 

kan laddas ned kostnadsfritt från Google Play och inom kort även i Apples App Store. 

Brighter lanserar Go Diabetes i samarbete Adlantic.  

Besök Go Diabetes online på GoDiabetesApp.com 

 

Om Brighter AB 

Brighter utvecklar genom sitt intellektuella kapital innovationer för människor som lever med en 

sjukdom. Vi utvecklar framtidens hjälpmedel som förbättrar individens livssituation och vardag. 

Hälften av Sveriges 4,6 miljoner hushåll kommer inom fem år vara uppkopplade för vård i hemmet 

eller genom mobila enheter. Brighters mål är att förenkla, effektivisera och stärka banden mellan 

patienten och vården genom att utveckla innovationer inom mHälsa – en marknad som redan i år, 

2015, är värd 120 miljarder kronor globalt. 

 

Bolagets aktie är listad på NASDAQ OMX First North/BRIG 

Besök vår hemsida och prenumerera på pressmeddelanden: www.brighter.se 

http://godiabetesapp.com/
http://www.nasdaqomxnordic.com/shares/microsite?Instrument=SSE86375
http://brighter.se/press/pressmeddelanden/


 

 

 

Följ oss på:  

  
www.introduce.se  

 

Certified Adviser 

Brighters Certified Adviser är Remium Nordic AB, Per Grundström +46 (0)8 – 454 32 29, 

CorporateFinance@remium.com, www.remium.com 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

 

Henrik Norström, COO  

Telefon: +46 733 40 30 45 

E-post: henrik.norstrom@brighter.se 

Truls Sjöstedt, VD  

Telefon: +46 709 73 46 00 

E-post: truls.sjostedt@brighter.se 
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