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PRESSMEDDELANDE 

Göteborg 2023-01-23 

 

Evimeria EMR AB blir Carasent Sverige AB  

Den svenska journalsystemsleverantören Evimeria EMR AB byter namn till Carasent 
Sverige AB. Evimeria EMR AB är sedan 2018 ett helägt dotterbolag till den norska 
hälsoteknikkoncernen Carasent ASA och namnbytet är ett led i gruppens utökade 
satsningar på den nordiska vårdmarknaden. Det nya bolagsnamnet gäller från 
2023-01-20.  
  

– Namnbytet är ett naturligt steg, helt i linje med våra satsningar framåt. Som 
Carasent Sverige AB har vi ännu bättre förutsättningar att växa in på nya 
marknader, både som organisation och genom vårt utökade 
produkterbjudande, säger Daniel Öhman, vd på Carasent ASA.  

  
För Evimeria AB:s kunder innebär namnbytet initialt ingen väsentlig skillnad då 
organisationsnumret förblir detsamma. Målet är dock att i förlängningen göra det 
lättare för kunder och partners att få en samlad överblick över bolagets tjänster, 
samt att förtydliga och stärka positionen som helhetsleverantör av digitala 
affärssystem och stödverktyg till olika segment inom den svenska hälso- och 
sjukvården:  
  

– De flesta av våra kunder har en starkare relation till Evimerias produkter 
Webdoc och Vårdrummet än till bolagsnamnet. Som Carasent Sverige 
kommer vi kunna erbjuda en bredare produktportfölj anpassad till olika 
segment, men vi kommer också få det lättare att rekrytera den kompetens vi 
behöver för att nå våra tillväxtmål, säger Daniel Öhman.  

  
Hälsoteknikkoncernen Carasent ASA har sedan tidigare även bolagsnärvaro på den 
norska marknaden och då i form av Carasent Norge. Som det gemensamma namnet 
antyder så delar de bägge grenarna av organisationen flera gemensamma spår och 
erbjudanden för kunder och användare i respektive land.   
  
  
För mer information, kontakta:  
  
Cornelia Broqvist, Chief Marketing Officer, Carasent ASA  
E-post: cornelia.broqvist@carasent.com  
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Om Carasent Sverige AB:  
 
Carasent Sverige är ett mjukvarubolag som utvecklar, säljer och levererar e-
hälsotjänster till hälso- och sjukvården i Norden. Verksamheten bygger på visionen om 
en patientfokuserad vård med minimerad administration. Kärnan i produktkatalogen är 
det egenutvecklade och webbaserade journalsystemet Webdoc, samt plattformen 
Vårdrummet – ett digitalt verktyg för kommunikation mellan vårdgivare och patient. 
Carasent Sverige har i nuläget drygt 100 anställda på kontoren i Göteborg och 
Stockholm och är ett helägt dotterbolag till Carasent ASA som är noterat på Oslo Börs. 
För mer information se www.carasent.se.  
  
Om Carasent ASA:  
 
Hälsoteknikkoncernen Carasent ASA och dotterbolagen Carasent Sverige, Carasent 
Norge, Metodika, HPI och Medrave, utvecklar och levererar ett ekosystem av 
integrerade SaaS-produkter för reducerad administration, ökad patientsamverkan och 
förbättrad vårdkvalitet.  
 
Genom sin portfölj av IT-system och applikationer, som molnbaserade journalsystem, 
verktyg för digital patientkommunikation och digitala vårdmöten, BI-lösningar och ett 
flertal partnerintegrationer, erbjuder Carasent flexibla lösningar för vårdgivare inom 
flertalet segment på den nordiska marknaden.  
 
Carasent har idag drygt 150 anställda på sina kontor i Sverige och Norge och är listat 
på Oslo Börs. Kunderna återfinns inom primärvård, specialistvård, företagshälsovård 
och rehabilitering, primärt inom privat sektor. Huvudkontoret ligger i Göteborg.  
För mer information se www.carasent.com.  
  
 

 


