Pressmeddelande, 08 mars 2021

Camanio och Siemens Smart
Infrastructure tecknar strategiskt
samarbetsavtal
Samarbetet skapar nya möjligheter för digitaliseringen av äldreomsorgen när smart
och uppkopplad fastighetsteknik knyts samman med digital, innovativ och
trygghetsskapande välfärdsteknik.

Det finns ett stort och eftersatt behov i Sverige av bättre bostäder för äldre. Under
de kommande åren planerar man att bygga ca 600 nya särskilda bostäder och
500 nya trygghetsboenden. I samband med nybyggnation och renovering är det
tydligt att en digital infrastruktur samt smarta och uppkopplade tjänster ska finnas
på plats redan från start.
- Vi är väldigt glada och stolta över vårt samarbete med Siemens. Samarbetet ger
oss möjlighet att erbjuda seniorer, anhöriga, vårdorganisationer och kommuner en
helt unik lösning. Genom att integrera fastighetsteknik som exempelvis intelligent
belysning med inomhuspositionering och trygghetslarm, kan vi skapa nya tjänster
för ökad trygghet och livskvalitet för våra äldre, säger Catharina Borgenstierna, VD
Camanio AB.
Samarbetsavtalet innefattar teknikintegration, affärssamarbete samt partnerskap
för vidareutveckling av nya lösningar inom bostäder för äldre.
- För fastighetsägare och förvaltare som vill kunna erbjuda ett mervärde till
verksamheter inom äldreomsorgen innebär vårt samarbete med Camanio att
både innovativ infrastruktur och tjänster kan erbjudas. Det skapar nya
affärsmodeller och hjälper äldreomsorgen att digitaliseras mer effektivt säger Kim
Ekberg, Head of Digital Buildings, Siemens Smart Infrastructure.
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Om Camanio
Camanio är ett företag inom digital välfärdsteknik som utvecklar smarta lösningar för
omsorg i hemmet med individen i centrum. Vår plattform och digitala omsorgstjänster
sammankopplar äldre, anhöriga och vårdgivare på ett enkelt och säkert sätt. På så sätt
kan både digital och fysisk omsorg erbjudas utifrån behov. Vi vill öka både
omsorgskvalitet och livskvalitet, samt göra omsorg mer tillgänglig för dem som
behöver den.
Prenumerera på pressmeddelanden och läs mer om bolaget på: www.camanio.com.
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