Bäste investerare,
I alla Sveriges 21 regioner bedrivs nu projekt med rubriken e-hälsa. Jag googlar på e-hälsa och regionens namn.
Det sjuder av aktivitet.
Kiwok finns sedan tidigare med i Blekinge i samarbete med Blekinge Tekniska Högskola, vi har diskuterat att delta i ett
pågående projekt i Skåne och vi är nu involverade i en större e-hälsosatsning inom Region Kalmar Län.
Det är uppenbart att alla i Sverige som på olika sätt jobbar med vård idag är mer medvetna om den faktiska
situationen, vården saknar resurser. Det är dock förändringsprocessen som är svår. Det är inte alltid självklart vad man
kan uppnå med att implementera e-hälsa, som ju ser olika ut beroende vem man lyssnar på. Alla ser hur den nya
vården borde fungera men vägen dit är inte självklar.
Kiwok anser att man skall utgå från projekt som leder till implementering, och göra det nu. Det finns idag så mycket
information om vad som är tekniskt möjligt och vad varje lösning var för sig kan ge för fördelar.
Den Nya Vården skapas just nu, den man vill genomföra genom att flytta ut så mycket som går av öppenvården från
sjukhusen till vårdcentralerna, genom att utveckla den kommunala hemsjukvården och genom att utveckla nya
koncept som virtuella vårdcentraler och hemsjukhus. Vi ser den Nya Vården som en lärande process och kunskapen
får man genom att implementerar ny teknik som kan samla in diagnosdata på distans.
I Kalmar projektet har därför Kiwok föreslagit en implementeringsprocess som ger ny kunskap och affärer för
företagen som deltar.

Vår ambition är att få ut BodyKom i Region Kalmars alla 12 kommuner i samarbete med andra
e-hälsoföretag i regionen. Företag som Accumbo som mäter blodtryck, Tieto som levererar en
e-hälsoplattform och ytterligare några andra företag. Kiwok syfte är att kunna leverera en lösning där man enkelt kan
fånga alla kroppens vitala data parallellt. Denna modell för insamling av diagnosdata matchar väl behoven i Den Nya
Vården. Inför detta behöver Kiwok stärka sin ekonomiska ställning, vi behöver ditt bidrag. Välkommen att vara med
och bygga Den Nya Vården.
Hållbar och jämlik vård är två viktiga parametrar i Den Nya Vården. Två sätt att skapa klimatsmart vård är att med
hjälp av mobila utrustningar tidigt hitta och behandla patienter innan dom blir svårt sjuka samt att behandla patienter
med behov av vård i hemmen istället för på sjukhusen. Det innebär minskade transporter och lägre beläggning på
sjukhusen. Den här typen av utrustningar kan även användas för att föra ut vården på landsbygden och skapa en
jämnare fördelning av vårdresurser över landet samtidigt som lösningarna ger större möjligheter till individuell vård
och ett större patientengagemang.
Bilagt finner du en teckningsanmälan för teckning av nyemitterade B-aktier under perioden den 18 till och med den
29 mars 2019 till teckningskurs 3 kronor per aktie. Vill du ta del av ytterligare information så ladda ned
investeringsmemorandum på Kiwoks hemsida www.kiwok.se.
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