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HiQ skapar en bättre värld genom att förenkla och förbättra människors liv med teknologi och kommunikation. Vi 
är en given partner till alla som vill skapa resultat som gör skillnad i en digitaliserad värld. HiQ har 1400 
specialister och finns i fyra länder. Bolaget grundades 1995 och är noterat på Nasdaq Stockholm MidCap. För 
mer information och inspiration, besök www.hiq.se	  

 
 

HiQ HJÄLPER DIABETES TOOLS ATT FÖRENKLA 
VARDAGEN FÖR DIABETESPATIENTER 
HiQ vinner uppdraget att vidareutveckla Diabetes Tools digitala plattformar, som 
förenklar vården och vardagen för människor med diabetes. En av lösningarna, 
TriabetesClinic för barn, var nyligen nominerad till ”Bästa mobila innovation för hälsa” 
på Global Mobile Awards.  

- E-hälsa är ett viktigt område där HiQ vinner mark, och det här är ännu ett betydande 
uppdrag där vi får vara med och göra skillnad i människors liv. Vi har arbetat med Diabetes 
Tools sedan ett tag tillbaka och vi är stolta över att nu tilldelas hela teknikansvaret, säger 
Magnus Gudéhn, VD på HiQ i Stockholm. 
 
Diabetes Tools skapar digitala plattformar och appar som förenklar för diabetespatienter 
samt sparar tid och pengar för sjukvården. När loggböcker och pappersdokumentation 
ersätts med nya smidiga lösningar minskar risken för fel och missförstånd. 
 
- Vi ser fram emot att fortsätta jobba tillsammans med HiQ. HiQ har en bra bredd av 
kompetenser och erfarenhet som vi behöver. Våra lösningar hjälper varje dag både patienter 
och vårdpersonal och vi ser fram emot att utveckla nya innovationer och underlätta livet för 
fler, säger Anders Weilandt, VD på Diabetes Tools. 
 
TriabetesClinic för barn gör det möjligt att via mobilen eller surfplattan beräkna insulindoser 
och dela viktig information mellan alla som är inblandade – barnets familj såväl som 
vårdpersonalen. Triabetes-plattformen finns också för vuxna patienter och för hemtjänsten.   
 
- Som i många av HiQs uppdrag handlar det om helheten. Dels den tekniska lösningen och 
hanteringen av all data, men också användarvänligheten - att de här verktygen är smidiga 
och enkla, med gränssnitt som möter både patienternas och sjukvårdens behov, förklarar 
Magnus Gudéhn. 

- Det här är ännu ett exempel på hur digitaliseringen skapar värde för människor. Diabetes 
Tools och HiQ delar samma drivkraft, att använda teknik för att förenkla och förbättra 
människors vardag, avslutar Lars Stugemo, VD och koncernchef på HiQ.  
 
För mer information, kontakta gärna: 
Lars Stugemo, VD och koncernchef HiQ, tel. 08-588 90 000 
Magnus Gudéhn, VD HiQ Stockholm, tel. 0704-200 082 
Jenny Normark Sperens, Marknads- och Informationschef, HiQ, tel. 0734-431 007 
 
Diabetes Tools är ett svenskt medicintekniskt företag som förenklar vardagen för alla inblandade i 
diabetesvården. Programvarutjänsten TriabetesClinic kombinerar säkert appar (för smartphones och 
surfplattor), online-konton och webbgränssnitt för att förändra och förbättra diabetesvården. Diabetes Tools 
utsågs till ”Årets MedTechföretag 2014" av Swedish Medtech Association. Diabetes Tools är certifierade mot ISO 
13485, en standard för utveckling av medicintekniska produkter och tillhörande tjänster. Triabetes är en CE-
märkt medicinsk programvara som är registrerad för försäljning inom EU. Diabetes Tools är privatägt och 
baserat i Stockholm. Mer information finns på www.diabetestools.se. 


