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Verdane bildar ny koncern med svenska
Conscriptor och norska Max Manus för att
dramatiskt öka patienttiden i Norden från
dagens nivåer
OSLO/STOCKHOLM -- Det nordeuropeiska tillväxtkapitalbolaget Verdane investerar i
svenska Conscriptor och norska Max Manus, marknadsledare i Sverige respektive Norge
och Danmark på transkribering och taligenkänning för sjukvården. Koncernen kommer ha
en omsättning på SEK 250 miljoner och med en tydlig vision att skapa mer tid för patientkontakt genom digitala lösningar för vård-administration och dokumentation.
”Vi ska bli bäst i Norden på att frigöra tid för patientkontakt. Endast 30% av vårdpersonalens
tid läggs idag på direkt patientkontakt, och frågan om mer patienttid ligger högst upp på
agendan hos vårdpersonal, tjänstemän och politiker. Vår ambition är att fördubbla tid med
patient från dagens nivåer med våra transkriberings- och talteknologilösningar. Det är ett
mycket konkret sätt att digitalisera och lyfta in AI i syfte att avlasta och underlätta för vården,” säger Henric Carlsson, vd på Conscriptor.
Conscriptor är Sveriges största leverantör av journaldokumentations tjänster och dikteringslösningar för sjukhus och vårdcentraler och har sedan starten 2006 korats till Gasellföretag
vid 5 tillfällen i affärstidningen Dagens Industris ranking av Sveriges mest framgångsrika företag. Conscriptor står bland annat bakom Europas populäraste vårddikteringsapp, MedSpeech.
”Det finns stor potential att effektivisera sjukvården i Norden genom ny teknik. Vi tror att
administration och processer i ökande grad kommer att digitaliseras. Den erfarenhet och de
tekniska lösningar som Conscriptor och Max Manus har avseende sjukvårdsdokumentation
och taligenkänning tror vi kan förändra sjukvårdsadministrationen i grunden och skapa dramatiskt ökad patienttid för läkare och övrig vårdpersonal,” säger Jakob Tolleryd, Partner och
ansvarig för investeringen på Verdane.
”COVID-19 gör att sjukvårdssystemen redan är hårt belastade. Effektivare digitala lösningar
som de vi erbjuder ökar kapaciteten i hela sjukvården, vilket ökar systemens motståndskraft
även i kristider. Vi ser stora möjligheter att hjälpa välfärden komma tillrätta med resursbristen och samtidigt avlasta sjukvårdspersonalen och administrationen inom offentlig sektor,
som går för högtryck även under vanliga omständigheter,” säger Martin Elster, vd på Max
Manus.
Max Manus är Skandinaviens ledande leverantör av taligenkännings- och dikteringslösningar
till privat och offentlig sektor. Bolagets produkter används idag av över 10 000 läkare runtom i Norden.
Investeringen görs genom Verdanes tremiljarderkronorsfond Edda. Conscriptor och Max
Manus blir en del av Verdanes mjukvaruportfölj, som innehåller över 20 andra bolag inklusive Freespee, HappyOrNot, Hive Streaming, Talentech och Scanmarket.
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Om Verdane
Verdane är en ledande specialiserad tillväxtinvesterare som utvecklar nordeuropeiska bolag
med internationella tillväxtambitioner. Bolagets vision är att vara Nordeuropas främsta tillväxtpartner. 2003 var Verdane var först i norra Europa att börja med portföljköp av bolag,
och 2018 lanserades en kompletterande fondstrategi med rent fokus på direktinvesteringar.
Med 18 miljarder kronor i utfärst kapital har Verdanes åtta fonder investerat i över 120 bolag med fokus på tillväxtsektorerna högteknologisk industri, e-handel, mjukvara, energi- och
resurseffektivitet och finansiella tjänster. Bolagets över 50 anställda arbetar från kontor i
Berlin, Köpenhamn, Helsingfors, London, Oslo och Stockholm. www.verdane.com
Om Conscriptor
Conscriptor är Sveriges största leverantör av journaldokumentationstjänster och dikteringslösningar för sjukhus och vårdcentraler och har som vision att skapa mer tid för patientvård
genom digitala lösningar för vårdadministration och dokumentation. Conscriptor grundades
2006 på Orust och har idag över 200 medarbetare. Conscriptor står bland annat bakom
Europas populäraste vårddikteringsapp, MedSpeech, och hanterar redan idag knappt 10% av
all journaldokumentation som sker i Sverige. www.conscriptor.se
Om Max Manus
Max Manus är ett norskt teknologibolag specialiserat på kommunikations- och teknologilösningar till hälso- och sjukvården. Företaget bildades 1946 i Oslo av den norske motståndsmannen Max Manus och är idag Skandinaviens ledande leverantör av taligenkännings- och
dikteringslösningar till sjukhus, primärvård, kommuner och offentlig sektor. Bolaget är verksamt i Danmark, Norge och Sverige och har över 50 anställda på kontor i Oslo, Århus, Köpenhamn och Göteborg. Max Manus produkter används idag av över 10 000 läkare. www.maxmanus.no
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