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Brighter och Ericsson i samarbete om teknik och
affärsutveckling inom mHälsa.
Brighter väljer Ericssons Device Connection Platform (DCP) för att öppna
upp för världens mobiloperatörer att koppla upp sina kunder mot
Brighters molnplattform The Benefit Loop™	
  och nästa generation Brighter
One™.
Brighter och Ericsson inleder ett samarbete för att förenkla uppkopplingen av MedTech,
exempelvis nästa generations Brighter One. Detta är ett integrerat blodsockermätnings- och
injektionsverktyg för insulinbehandlade diabetiker, vilket loggar blodsockervärde, faktisk
insulindos samt annan för behandlingen relevant information.
– Vi är mycket glada över samarbetet med Ericsson, som har en världsledande plattform för
uppkoppling av enheter mot mobilnäten, det som i folkmun kallas för Internet of Things ”IoT”, där bland annat uppkopplingen hanteras globalt, säger Truls Sjöstedt, Brighters VD
och grundare.
– Samarbetet ger oss inte bara den bästa tekniska plattformen utan också tillgång till
Ericssons kunder - mobiloperatörerna, som genom Brighters erbjudande får en ny marknad
på sin existerande kundbas. Det är en win-win där alla tre parter får möjlighet att utveckla
sin affär på en ny, spännande och starkt växande marknad - mHälsa.
I The Benefit Loop kopplas kontinuerlig och valid data som patienten genererar genom
hantering och behandling av sin sjukdom ihop med annan relevant data med målsättningen
att löpande förbättra behandling och livskvalitet. Förutom att patienten själv får en enklare
och bekvämare hantering av sjukdomen så kan Brighter skapa stora värden för en rad andra
intressenter genom de data som genereras, exempelvis för att förbättra behandlingar,
planera vård, utveckla läkemedel och få pålitlig information om demografiska förändringar i
samhället.
– Vi ser fram emot samarbetet med Brighter, säger Anders Olin, Vice President, Product Area
Network Functions, Business Unit Cloud & IP på Ericsson. IoT är redan idag ett kärnområde
för Ericsson och mHälsa är ett område med stor potential framöver. Tjänsten Brighter
tillhandahåller är väldigt intressant för Ericsson eftersom den kan bidra till en kraftig ökning
av uppkopplade enheter baserade på den service Ericssons DCP erbjuder.
– Kopplingen mot mobilnäten är en central del i samarbetet med Brighter, och vi kommer
tillsammans utforma implementeringen av den infrastruktur som The Benefit Loop behöver.
Den starka efterfrågan på nya abonnemangsbaserade tjänster bland världens
mobilnätsoperatörer har blivit allt mer framträdande, och vi tror att Brighters plattform the
Benefit Loop kombinerad med uppkopplade enheter så som nya generationen av Brighter
One kan skapa nya möjligheter för operatörer att växa utanför den hårt konkurrensutsatta

	
  

	
  

telefoni- och datamarknaden. Redan idag använder ett flertal av världens mobiloperatörer
Ericssons DCP och samarbetet med Brighter kan skapa förutsättning för en ökad spridning.
Brighter har dessutom en stark portfölj av immateriella rättigheter som ger en utomordentlig
bas för utveckling av mHälso-system.
Brighter jobbar med öppna APIer så att även andra uppkopplade enheter kan integreras i
The Benefit Loop. Med Ericssons breda plattform och nät ser Brighter en stor tillväxtpotential
då the Benefit Loop enkelt kommer kunna sammanföra mobiloperatörernas ökande
efterfrågan av nya tjänster med den stora mängd uppkopplade enheter som idag är
tillgängliga, men inte nyttjas fullt ut. Enheter över hela världen kommer kunna bli en del av
the Benefit Loop.
Om Telefonaktiebolaget LM Ericsson
Ericsson is the driving force behind the Networked Society – a world leader in communications
technology and services. Our long-term relationships with every major telecom operator in the
world allow people, business and society to fulfill their potential and create a more sustainable
future.
Our services, software and infrastructure – especially in mobility, broadband and the cloud –
are enabling the telecom industry and other sectors to do better business, increase efficiency,
improve the user experience and capture new opportunities.
With approximately 115,000 professionals and customers in 180 countries, we combine global
scale with technology and services leadership. We support networks that connect more than
2.5 billion subscribers. Forty percent of the world’s mobile traffic is carried over Ericsson
networks. And our investments in research and development ensure that our solutions – and
our customers – stay in front.
Founded in 1876, Ericsson has its headquarters in Stockholm, Sweden. Net sales in 2014 were
SEK 228.0 billion (USD 33.1 billion). Ericsson is listed on NASDAQ OMX stock exchange in
Stockholm and the NASDAQ in New York.
www.ericsson.com
www.ericsson.com/news
www.twitter.com/ericssonpress
www.facebook.com/ericsson
www.youtube.com/ericsson
FOR FURTHER INFORMATION, PLEASE CONTACT
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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 e-hälsa – 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
Följ oss på:
www.introduce.se

Certified Adviser
Brighters Certified Adviser är Remium Corporate Finance, +46 (0)8 – 454 32 76,
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
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