Native-annonsering
MARKNADSFÖRING SOM ENGAGERAR
En native är en annonsmärkt text som är integrerad i det redaktionella flödet och ert budskap blir därmed synligt
för Läkartidningens läsare i en trovärdig och bekant kontext. Med en nativeannons stärker ni ert varumärke och
bygger en långsiktig relation med läkarna. Lästiden är lång och ni har möjlighet att berätta om era produkter och
tjänster på djupet för en intresserad läsare.
Genom Läkartidningen når ni Sveriges läkare. Informas Content Studio hjälper er att skapa en native-kampanj
som engagerar målgruppen.Vi projektleder hela produktionen och i dialog med er tar Informas erfarna skribenter
fram en text som lyfter fram ert varumärke och era produkter. För att säkerställa att materialet möter Läkartidningens kvalitativa krav granskas alla nativeannonser av tidningens ansvarige utgivare.

ANNONS

HELA DENNA SIDA ÄR EN ANNONS FRÅN ANNONSÖREN

50 000 hjärtutredningar
– helt utan fysiska besök

Detta ingår:
• Projektledning och produktion

Framtidens preventiva sjuk
vård sker på distans. Coala
Life har utvecklat en produkt
som gör det möjligt för
patienter med misstänkta
arytmier att utredas och
diagnostiseras i sin hem
miljö. Under coronakrisen vill
bolaget bidra och frigör där
för kapacitet för att stötta
sjukvården och individer med
hjärtkärlsjukdomar, som är
särskilt utsatta vid smitta.

(intervju, text och layout)
• Äganderätt till materialet
• Publicering som helsida i tidningen

COala life

Pris:

coalalife.com

Det började som ett digitalt
stetoskop. Några forskare
i Linköping lyckades 2004
ta fram en mycket effektiv
ljudsensor och man förstod
snabbt den framtida poten
tialen. Kanske skulle de kunna
mäta EKG med samma enhet?
Under de följande åren sam
manstrålade arbetet med
den explosionsartade mobila
utvecklingen, och när smarta
telefoner erövrade världen föd
des Coala Life som varumärke.
I dag finns mätinstrumentet
Coala Heart Monitor hos över
200 vårdgivare och används
främst för patienter med
arytmi eller förmaksflimmer.
Relevant data direkt i systemet

Magnus Samuelsson är CTO
och medgrundare.
– I regel fungerar det så att
läkaren lånar ut en Coala till
patienten, som därefter gör
mätningar i hemmet – morgon
och kväll, samt vid symtom.
En mätning tar endast 60 sek
under att genomföra. Datan
skickas via vår app och lagras
i molnet så att den omedel
bart finns tillgänglig för vård
givaren, som dessutom kan
påminna eller skicka medde
landen till patienten.

Coala Heart Monitor används främst av patienter med misstänkt arytmi eller förmaksflimmer. Enheten lånas
Foto: Coala Life
ut av en läkare och därefter kan patienten göra mätningar i hemmet.

Produkten finns även att
köpa receptfritt på apotek,
men Magnus Samuelsson
menar att det är av stor vikt
att nu få fler kardiologer och
allmänläkare att känna till
lösningen. Utöver själva mät
instrumentet bygger Coala
Life ett ekosystem med moln
tjänst, tolkningsstöd, lagring
och säkerhet i licenser som
vårdgivaren köper på årsbasis.
Många väljer att rotera mäta
ren i tvåveckorsintervaller
mellan olika patienter så att
den kommer till störst nytta.
Coala har även byggt in möj
ligheten att addera vikt och
blodtryck i tjänsten, vilket kan
underlätta behandlingen av
vissa patientgrupper.
– Vi tror på att underlätta så
mycket som möjligt i kontak
ten mellan patienten och vård
givaren. Jag är övertygad om
att vi kan förebygga en hel del
problem om vården får in rele
vant data i systemet så tidigt
som möjligt.

Stöttar vården i coronakrisen

Coala möjliggör distans
övervakning och utredning av
hjärtats rytm utan behov av
fysiska möten mellan patient
och läkare. Den digitala lös
ningen ger sjukvården förut
sättningar att upprätthålla
normal vård i en hårt ansatt

COALA LIFE
Coala Life är ett svenskt medicin
tekniskt företag inriktat på hjärt
diagnostik och mobil hälsa. Före
taget har utvecklat en portfölj av
patenterade produkter och tjänster
för digital distansövervakning,
analys och screening av hjärtat.
Coala är det första integrerade
och smartphonebaserade EKG
systemet som detekterar arytmier
och förmaksflimmer baserat på
analys av både Pvåg och RR
variabilitet. I Coala finns även ett
integrerat digitalt stetoskop som
synkront fångar hjärtljudet, för
auskultation och korrelering.
Läs mer på coalalife.com.

period och samtidigt minska
risken för smittspridning.
Under
coronakrisen
är
distansmonitorering
extra
värdefullt, och Coala Life vill
gå ännu ett steg längre för
att stötta vården i den akuta
situationen.
– Normalt vill man ha in
hjärtpatienter för kontroller,
men i dag befinner sig dessa
patienter i den absolut mest
utsatta riskgruppen. Därför
erbjuder vi nu en ny tjänst,
där vi tar hand om hela vård
kedjan på distans. Vi ser till att
patienten får en mätare hem
skickad till sig och hanterar
hela logistikflödet.
Magnus Samuelsson berät
tar att Coala Life vill sam
arbeta med partnerbolag för
att erbjuda lösningen. Med
den nya tjänsten står Coala
Life redo att stötta sjukvården
med 50 000 hjärtutredningar
på distans.
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