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Jonas Wohlin ny vd för Accumbo
Den digitala vårdgivaren Accumbo AB har rekryterat vårdentreprenören Jonas
Wohlin som ny VD. Bolaget, som är specialiserat på behandling av patienter
med högt blodtryck, ser en kraftigt ökad efterfrågan och stora möjligheter till
fortsatt expansion.

Accumbos tjänst ”Blodtrycksdoktorn” som lanserades 2019 är den första
digitala vårdtjänsten för behandling högt blodtryck. Tjänsten innefattar bland
annat löpande uppföljning av blodtrycket, regelbunden läkarkontakt och
individuella råd om livsstilsförändringar – allt via en app på mobilen. Flera
vetenskapliga utvärderingar har visat att metoden är överlägsen traditionell
vård i att normalisera blodtrycket.

•

-Att förändra och förbättra vården med stöd av teknik har varit
min passion i över ett decennium. Accumbo erbjuder en
världsunik tjänst med fantastiska medicinska resultat. Men
Accumbo representerar också ett nytt sätt att bedriva sjukvård
för kroniskt sjuka patienter som visar vägen in i framtiden, säger
Jonas Wohlin.

Coronakrisen har inneburit en knuff framåt för digitala vårdtjänster. För
Accumbo har detta blivit tydligt genom en kraftigt ökad inströmning av nya
patienter. Bolaget växlar nu upp tempot ytterligare.
•

-Mycket goda kliniska resultat, patienter som uppger att de är
tryggare efter att de börjat använda tjänsten och att många nya
patienter nu strömmar till är alla viktiga kvitton på att vi gör rätt
saker. Nu ska vi lägga in ytterligare några växlar säger Jonas
Wohlin.

Jonas Wohlin har lång erfarenhet från att etablera och leda organisationer i
hälso- och sjukvården och kommer senast från rollen som VD för
healthtechbolaget Ivbar. Han har tidigare bland annat arbetat med
etableringen av Global Health Partner i Norden och i Mellanöstern samt
etableringen av välgörenhetsorganisationen Operation Smile i Sverige.
Wohlin är också forskare på Karolinska Institutet.
Wohlin tar över vd rollen från Pontus Bodelsson som valt att stiga av, men
som stannar kvar som styrelseledamot i bolaget.
•

•

-Jag och styrelsen känner stor tacksamhet över det sätt som
Pontus Bodelsson har lett bolaget på, genom en utmanande
etableringsfas, säger styrelseordförande Christian W Jansson och
fortsätter:
-Jonas Wohlin har, med sitt stora kunnande och starka driv,
mycket goda förutsättningar att göra ett redan starkt företag
ännu bättre. Jag är mycket glad att vi lyckats få med honom på
den här resan.

För mer info: Jonas Wohlin telefon: 070-855 37 00, e-mejl:
jonas@accumbo.se, www.accumbo.se

Accumbo AB är en svensk vårdgivare som startades 2017 och har kontor i
Kalmar och i Lund. Accumbo möjliggör att människor med kroniska
sjukdomar inom det metabola syndromet får en friskare framtid genom att på
nya sätt engagera sig i behandlingen. Den digitala vårdtjänsten
Blodtrycksdoktorn från Accumbo AB erbjuder Sveriges första digitala
vårdtjänst som är specialanpassad för patienter med högt blodtryck. Högt
blodtryck eller hypertoni som det också kallas, är den enskilt största orsaken
till hjärt-kärlsjukdom såsom stroke och hjärtinfarkt. I Sverige har ca 2
miljoner vuxna högt blodtryck.
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