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Pontus	  Bodelsson	  ny	  vd	  för	  e-‐hälsoföretag	  
	  
Pontus	  Bodelsson	  blir	  ny	  vd	  för	  e-‐hälsoföretaget	  Accumbo	  AB	  som	  är	  en	  digital	  
vårdgivare	  för	  kroniska	  sjukdomar.	  	  
	  
Accumbo	  är	  ett	  ungt	  företag	  som	  startade	  för	  ett	  år	  sedan.	  Bolaget,	  med	  kontor	  i	  Lund	  och	  
Kalmar,	  har	  i	  nuläget	  tio	  medarbetare	  och	  ökar	  nu	  tillväxttakten	  väsentligt.	  Verksamheten	  är	  
helt	  inriktad	  på	  att	  hjälpa	  patienter	  med	  kroniska	  sjukdomar	  kring	  det	  ”metabola	  syndromet”,	  
dvs	  högt	  blodtryck,	  diabetes	  typ	  2,	  fetma	  och	  höga	  blodfetter.	  Bolagets	  första	  sjukvårdstjänst	  
riktar	  sig	  till	  de	  närmare	  två	  miljoner	  svenskar	  som	  drabbats	  av	  högt	  blodtryck.	  
	  
Pontus	  Bodelsson	  har	  varit	  bolagets	  styrelseordförande	  sedan	  starten	  och	  får	  nu	  ansvaret	  som	  
vd	  och	  tillträder	  förste	  juli.	  Bolagets	  grundare	  är	  docent	  och	  överläkare	  Martin	  Carlsson	  och	  har	  
hittills	  varit	  vd.	  Martin	  Carlsson	  tar	  nu	  en	  ny	  roll	  som	  medicinskt	  ansvarig.	  
-‐Det	  känns	  mycket	  positivt	  att	  få	  in	  Pontus	  i	  vd-‐rollen.	  Hans	  framgångsrika	  erfarenheter	  av	  att	  leda	  
innovationsinriktade	  företag	  under	  branschförändringar	  kommer	  väl	  till	  pass.	  	  
	  
Pontus	  Bodelsson	  har	  varit	  en	  del	  av	  e-‐hälsoutvecklingen	  de	  senaste	  fyra	  åren	  genom	  sin	  roll	  
som	  styrelseledamot	  i	  MinDoktor,	  som	  bedriver	  digital	  primärvård,	  och	  är	  fortsatt	  
styrelseledamot	  i	  pionjären.	  	  
-‐I	  Sverige	  har	  närmare	  två	  miljoner	  högt	  blodtryck	  och	  vi	  hoppas	  skapa	  en	  bättre	  hälsa	  för	  
patienterna	  och	  samtidigt	  frigöra	  resurser	  i	  den	  traditionella	  sjukvården.	  Accumbo	  har	  ett	  
betydelsefullt	  och	  engagerande	  uppdrag	  som	  jag	  ser	  mycket	  fram	  emot,	  kommenterar	  Pontus	  
Bodelsson.	  	  
	  
Accumbo	  har	  utvecklat	  ett	  system	  där	  både	  patient	  och	  läkare	  får	  överblick	  genom	  kontinuerlig	  
blodtrycksmätning	  i	  hemmiljö.	  Medicinering	  och	  råd	  om	  till	  exempel	  livsstilsförändringar	  
anpassas	  därefter.	  Systemet	  har	  utvecklats	  under	  det	  gångna	  året	  och	  genomgår	  under	  
sommaren	  den	  sista	  testomgången	  inför	  höstens	  introduktion	  i	  den	  svenska	  vården.	  Intresset	  
från	  andra	  vårdgivare	  är	  stort	  och	  bolaget	  välkomnar	  samverkan	  med	  den	  övriga	  vården.	  	  	  
	  
-‐Högt	  blodtryck	  utgör	  den	  enskilt	  största	  risken	  för	  att	  utveckla	  hjärtkärlsjukdom	  såsom	  stroke,	  
hjärtinfarkt	  och	  hjärtsvikt.	  De	  viktigaste	  faktorerna	  för	  att	  behandla	  högt	  blodtryck	  effektivt	  är	  att	  
regelbundet	  mäta	  blodtrycket	  i	  hemmet,	  att	  ta	  sina	  mediciner	  och	  att	  leva	  ett	  hälsosamt	  liv,	  menar	  
Martin	  Carlsson.	  
	  
E-‐hälsoinitiativ	  har	  goda	  förutsättningar	  inom	  området.	  En	  av	  världens	  mest	  välrenommerade	  
medicinska	  tidskrifter	  The	  Lancet	  publicerade	  i	  februari	  2018	  en	  artikel	  där	  telemedicinsk	  
vägledning	  i	  kombination	  med	  hemblodtrycks-‐mätning	  visades	  vara	  klart	  bättre	  än	  traditionell	  
vård	  av	  högt	  blodtryck.	  	  
	  
Företaget	  Accumbo	  ägs	  av	  grundaren	  Martin	  Carlsson,	  medarbetare,	  MinDoktors	  grundare	  
Magnus	  Nyhlén	  och	  andra	  affärsänglar.	  	  
	  
För	  mer	  info:	  Pontus	  Bodelsson	  0709	  957002	  pontus.bodelsson@accumbo.se	  
www.accumbo.se	  
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