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Ny vårdmiljö med SMART Glas™ på 

Sahlgrenska Universitetssjukhuset  

Modern och effektiv vårdmiljö utvecklas när 
ljusteknikföretaget TopRight Nordic får uppdraget att 
leverera SMART Glas™ till ett av Skanskas projekt för 
Sahlgrenska Universitetssjukhus. ”Det här är viktigt för 
TopRight, nu tar vi på allvar klivet in i den stora 
vårdsektorn”, säger TopRights VD Anders Myrbäck. 
Ordervärdet är inledningsvis 80 000 kronor. 
 

 



 
Sahlgrenska utrustar övervakningsrum med SMART Glas™ 
för att kunna kombinera patientsäkerhet och patientintegritet 
på ett effektivt sätt. Här handlar det om dygnet runt 
övervakning, där man genom fönster övervakar patienter. Med 
en knapptryckning kan man nu med SMART Glas från 
TopRight enkelt välja mellan att skapa en frostad avskild miljö 
för vila eller vård som värnar patientintegriteten, eller avfrosta 
glaset för övervakning. Dessutom är SMART Glas en viktig 
hygienisk lösning istället för användandet av gardiner eller 
dylikt.  
 
”Det här är en bekräftelse på hur viktigt SMART Glas kommer 
att bli i sjukvården. Sahlgrenska Universitetssjukhuset är en 
återkommande kund och jag är stolt och glad att vi kan hjälpa 
dem utveckla flexibla och trygga vårdmiljöer”, säger Anders 
Myrbäck, VD för TopRight. 
 
Beställningen gäller två övervakningsrum och ordervärdet i 
projektet på Sahlgrenska Universitetssjukhuset är 80 000 
kronor, men TopRight bedömer det som stora möjligheter till 
fler beställningar.  
 
Skanska, med sitt uttalade fokus på kvalitet och hållbarhet, 
ansvarar för ombyggnationen av rummen som förses med 
SMART Glas.  
 
Om SMART Glas från TopRight Nordic 
Med TopRight Nordics teknik och produkter för SMART Glas 
kan du växla mellan full insyn eller avskärmning. Nytt eller 
befintligt glas behandlas och med en knapptryckning kan du 
växla mellan full insyn och frostad avskärmning på mindre än 
en sekund. 



 
SKANSKA 
Ett av världens största byggföretag. Skanskas 
kärnverksamhet i Sverige består av att utveckla, bygga och 
underhålla den fysiska miljön. Skanska skapar hållbara 
lösningar och strävar efter att vara ledande inom kvalitet, 
grönt byggande, arbetsmiljö och etik. 
 

”Styrelsen för TopRight Nordic AB (publ) bedömer att 
informationen i detta pressmeddelande är av kurspåverkande 
karaktär”. 
 

För ytterligare information vänligen kontakta Anders Myrbäck, 

VD för TopRight Nordic AB (publ) på 0703-32 30 07 eller via 

mail, anders.myrback@toprightnordic.com  

TopRight Nordic 
TopRight Nordic arbetar med modern glas- och ljusteknologi 
som förbättrar säkerheten på vägarna, hjälper varumärken att 
synas på nya sätt och förvandlar traditionella exponeringsytor 
till interaktiva upplevelsefönster. TopRight Nordic AB (publ) är 
ett publikt aktiebolag noterat på NGM börsen. 

https://toprightnordic.com/nyheter/operationscentrum-utrustas-med-
smart-glas-fran-topright 

https://toprightnordic.com/nyheter/ny-order-fran-sjukvarden-och-
langsiktigt-partnerskap-med-modulex 

https://toprightnordic.com/nyheter/topright-nordic-far-en-forsta-order-
pa-smart-glas-fran-vardsektorn 
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TopRight Nordic AB (publ) Taptogatan 6 115 26 Stockholm +46(0)8 

530 300 50 www.toprightnordic.com  

TopRight skapar nya möjligheter med modern ljusteknik och digitalt glas. 
 
 
 
 


