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Camanio Care knyter skaparen av 
BikeAround till sig som 

seniorrådgivare 
Anne-Christine Hertz, skaparen av BikeAround, blir ny seniorrådgivare inom Active 

Life på Camanio Care. Anne-Christine Hertz arbetar vid Hälsoteknikcentrum Halland 

och kommer nu även att bidra med sitt kunnande till Camanio Cares 

vidareutveckling. 

Anne-Christine Hertz skapade upplevelsecykeln BikeAround. Idag är hon 

verksamhetsansvarig vid Hälsoteknikcentrum Halland och fortsätter att utveckla goda 

lösningar inom välfärdsteknik. Nu har Camanio Care, som idag äger BikeAround, knutit 

Anne-Christine till sig i rollen som seniorrådgivare inom Active Life.  

– Anne-Christine Hertz är expert inom sitt område bidrar ständigt till nya lösningar och 

idéer för ett aktivt liv. BikeAround ger människor över hela världen möjlighet till en värld 

av nya upplevelser samtidigt som man kan återuppleva egna minnen. Insatsen som 

Anne-Christine gör för människors livskvalitet är enorm och vi är otroligt glada att få 

samarbeta närmare med varandra igen, säger Jasmine Dahlberg, Head of International 

Sales på Camanio Care och projektledare för samarbetet.  

Anne-Christine Hertz träder in i sin roll som seniorrådgivare med omedelbar verkan och 

kommer att agera på konsultbasis. I rollen ingår bland annat att identifiera relevant 

forskning, hålla föreläsningar, delta i utvecklingsarbete och agera rådgivare vid 

produktutveckling. 

– Jag har alltid sett på digitalisering och teknikutveckling som en katalysator för att 

öppna upp världen för inte bara de tekniskt kunniga, utan också för de äldre som ofta 

lever i ett digitalt utanförskap. BikeAround var ett sätt som vi hittade för att få det att 

hända, men det är bara ett exempel. Möjligheterna är mycket större än så och om vi 
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bara använder vår fantasi kan vi åstadkomma ännu mer spännande saker. Jag ser 

verkligen fram emot samarbetet med Camanio Care, så innovativa lösningar kan 

komma ännu fler människor till del, säger Anne-Christine Hertz. 

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Catharina Borgenstierna, VD 

Telefon: 0733-93 00 07 

E-post: catharina.borgenstierna@camanio.com 

Om Camanio Care 

Camanio Care är ett välfärdsteknikbolag som utvecklar smarta lösningar för digital vård 

och omsorg i hemmet med individen i fokus. Bolaget erbjuder digitala 

tjänsteplattformar, produkter och tjänster såsom Vital Smart Care, ICE, BikeAround, 

Bestic och Giraff. Genom att optimera mixen av fysisk och digital vård arbetar Camanio 

Care för att stödja människors grundläggande behov och öka friheten, effektivitet och 

kvalitet inom vård och omsorg. Camanio Care AB har sitt huvudkontor i Stockholm, 

dotterbolaget Camanio Care Inc. i USA, samt distributörer i Asien, Mellanöstern, 

Hongkong, Australien och i ett 10-tal europeiska länder. 

Prenumerera på pressmeddelanden och/eller läs mer om bolaget på: 

www.camanio.com.  

 


