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Monsenso har indgået en ny million-kroner aftale med en global medicinalvirksomhed og ekspanderer dermed sine

aktiviteter til seks lande i Mellemøsten. Som en del af aftalen skal Monsenso levere sin løsning til patientmonitorering og

understøttelse af behandling i Forenede Arabiske Emirater, Saudi Arabien, Oman, Kuwait, Qatar og Bahrain.

Monsensos klinisk validerede løsning skal bruges til at understøtte behandlingen af depression og skizofreni. Patienter får

stillet en app til rådighed, som dels bruges til at indsamle realtime patient-rapporterede oplysninger og dels giver

patienterne mulighed for at tilgå information om deres lidelse mellem konsultationer. Behandlere får adgang til en klinisk

webportal og kan følge deres patienter på distancen og få værdifuld information om adfærd, medicinindtag og symptomer.

Dette vil kunne understøtte en data-drevet behandling og give behandlere mulighed for proaktiv opfølgning. Desuden

støtter løsningen kommunikation mellem patienter og behandlere.

”Vi er meget glade for denne aftale, som både bidrager til udvidelse af vores geografiske markedsdækning og vores

forretning med medicinalvirksomheder. Det er helt i tråd med vores vækststrategi.” siger Thomas Lethenborg,

administrerende direktør for Monsenso. " Depression og skizofreni er blandt de dyreste lidelser for samfundet og har store

konsekvenser for berørte patienter og pårørende. Derfor er vi stolte over at kunne bidrage til bedre

behandling indenfor disse sygdomsområder."

Eventuelle henvendelser vedrørende denne meddelelse bedes rettet til:

Monsenso:

CEO Thomas Lethenborg

Tlf. +45 21 29 88 27

E-mail: lethenborg@monsenso.com 

Certified Adviser:

Norden CEF ApS

John Norden

Tlf. +45 20 72 02 00

E-mail: jn@nordencef.dk

Om Monsenso

Monsenso er en innovativ virksomhed, som tilbyder en mobil sundheds-it løsning. Vores mission er at bidrage til bedre

mental sundhed til flere personer og lavere omkostninger. Vores løsning bidrager til optimering af behandlingen for psykiske

lidelser og giver et detaljeret overblik over patienters mentale sundhed via indsamling af data om mental tilstand,

adhærens og adfærd. Løsningen forbinder patienter, omsorgspersoner og behandlere for at muliggøre en personligt

tilpasset behandling, distancebehandling samt tidlig opsporing og intervention. Baseret på vedvarende forskning og

udvikling er vores team opsat på at udvikle løsninger, der passer ind i brugernes liv, øger patienters livskvalitet og forbedrer

effekten af behandlingen. Få mere at vide påwww.monsenso.com
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