
Pressmeddelande  
2016-09-02 

1 
 

© Crowdsoft Technology AB publ.  

 

 

Karolinska Universitetssjukhuset köper C-One 
 

Karolinska Universitetssjukhuset har valt Crowdsoft Technology’s kommunikationssystem 

C-One.  Avtalet avser kommersiell drift initialt för 500 användare. 
 

Karolinska Universitetssjukhuset är ett av Europas största universitetssjukhus. Tillsammans med Karolinska Institutet utgör 

sjukhuset ett medicinskt centrum med högt internationellt anseende och omsätter 16,2 miljarder och har 15 800 

medarbetare. 

 

”Efter över ett år av utvärderingar har vi valt C-One för att kunna öka effektiviteten och redundansen i vårt 

säkerhetsarbete ytterligare. Systemet är både innovativt och enkelt använda och ger oss möjlighet att dra fördel av 

digitaliseringstekniken i vår verksamhet”, säger Carl Magnus Rutherfalk, chef för Säkerhetsledningen på Karolinska 

Universitetssjukhuset.   

 

”Avtalet med Karolinska Universitetssjukhuset, som ger bolaget viss resultatpåverkan i 2016, är ett viktigt kvitto på 

att vi tänkt rätt och att det finns ett stort behov för denna nya typ av kommunikationssystem som C-One utgör”, 

säger Alf Eriksson, VD för Crowdsoft Technology. ”Att arbeta nära Karolinska Universitetssjukhuset är en strategisk 

framgång och kommer också ge oss möjlighet att anpassa och vidare utveckla vårt erbjudande till hälso- och 

sjukvårdssegmentet.”  

 

Crowdsofts C-One är ett nyutvecklat kommunikationssystem för operativt trygghets- och säkerhetsarbete i miljöer 

där många människor vistas och stora materiella värden behöver skyddas. Det är ett server- och app-baserat system 

där användarna kommunicerar via Crowdsofts app på sin smartphone. Från en eller flera centrala platser kan 

kommunikationen observeras och styras för att snabbt få en god bild av rådande läge. Systemet möjliggör en bred 

samverkan mellan användare och specifik information till individer, vilket möjliggör hög effektivitet, ökad trygghet, 

minskade skadeverkningar och lägre kostnader för plötsliga händelser. Produkten levereras som en molntjänst och 

innefattar drift, support och underhåll. 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

VD Alf Eriksson 

Tel +46 70 7107807 

Email: alf.eriksson@crowdsoft.com 

 

Kort om Crowdsoft Technology AB 

Crowdsofts affärsidé är att leverera kommunikationssystem för säkerhetstillämpningar som erbjuder nya möjligheter 
för övervakning, samverkan, styrning, kontroll och rapportering. Bolaget tillhandahåller användarvänliga 
applikationer för smartphones och en central serverlösning för koordinering av stora informationsflöden. Med hjälp 
av bolagets produkter kan kontrollcentraler för betydelsefulla funktioner snabbt skapa sig en bild av störningar så att 
räddningsinsatser kan inledas skyndsamt och att effektiva och nödvändiga åtgärder kan vidtas för att återgå till 
normalläge. 
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