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Trifork A/S erhverver 75 % af Diagnosekoder.dk og Instruksen.dk
Trifork A/S, der er en af Danmarks førende udviklere af innovative og forretningskritiske it-løsninger,
har i dag erhvervet 75 % af aktierne i Instruksen.dk.
Dette sker for at styrke Trifork’s position indenfor sundheds-IT i Danmark med flere produkter
målrettet læger og sundhedsfagligt personale.
Opkøbet skal ses som en del af Trifork’s strategiske satsning på at skabe ”Klinikerens Mobile
Arbejdsplads” – et effektivt klinisk værktøj baseret på de gængse smartphones (iPhone, Android o.l.)
som læger og sygeplejersker i høj grad har taget til sig.
"Erhvervelsen af Instruksen.dk og diagnosekoder.dk giver os mulighed for at levere de værktøjer, som
læger og andet sundhedspersonale efterspørger netop nu. Trifork vil søge et bredt samarbejde med
både private virksomheder og offentlige organisationer og styrelser i arbejdet med at udvikle
Klinikerens Mobile Arbejdsplads. Vi ser frem til at være i centrum for sådan en proces, og vi vil
investere i at sikre lægen relevant information, hvor der er behov for den. Instruksen.dk har allerede
taget nogle første vigtige skridt, og sammen vil vi udvikle flere nye mobile applikationer", udtaler
Triforks direktør Jørn Larsen.
Visionen for samarbejdet er at opnå effektiviseringsgevinster, som vil understøtte en politisk
ambition om et ensartet højt behandlingsniveau for patienter overalt i landet. ”Klinikerens Mobile
Arbejdsplads” består af en række opslagsværker, som giver adgang til relevant klinisk information om
den konkrete patient og behandlingformer.
Instruksen.dk er en førende vidensdelingsportal for det danske sundhedsvæsen i dag og har
allerede samlet 3000 vejledninger fra 8 forskellige specialer. Portalens formål er at stille de bedste
vejledninger til rådighed fra de førende universitetshospitals-afdelinger for dermed at fremme et
ensartet, højt behandlingsniveau i Danmark. Systemet er lavet af læger til læger og rummer en
række tiltag til at forbedre, kommunikere og rate vejledningerne". Selskabets iPhone og Android
applikationer til Instrukser og Diagnosekoder har fået markant succes med over 9000 downloads.
Netsiderne vises over 6000 gange dagligt. Sidste skud på stammen er Apps til nationale behandlingsvejledninger fra faglige selskaber, og en prototype på vejledninger fra e-Dok til Region Midt.
Indholdet af denne meddelelse får ingen indflydelse på de tidligere udmeldte
forventninger. Trifork forventer for 2011 således fortsat en samlet omsætning på DKKm 180
og et EBITDA-resultat på DKKm 26,5.
Med venlig hilsen Bestyrelsen for Trifork A/S

Yderligere oplysninger
Adm. direktør Jørn Larsen på telefon +45 4072 8483, E-post: jla@trifork.com

Om Trifork A/S
Trifork udvikler, sælger og leverer IT løsninger til den finansielle og offentlige sektor såvel i Danmark
som internationalt. Trifork har gennem 15 år udviklet kliniske informationssystemer lige fra
elektroniske patient journaler til nationale registre og informationssystemer så som Det Fælles
Medicinkort og Det Danske Vaccinationsregister. Trifork har godt 100 ansatte fordelt på kontorerne i
Århus, København, Californien og i Schweiz.

Om Instruksen.dk (Selskabsnavn: Kählers Kompagni)
Kählers Kompagni har udviklet webstederne Instruksen.dk og Diagnosekoder.dk, som bliver anvendt
dagligt af en lang række læger i Danmark til opslag og erfaringsudveksling. Kählers Kompagni har
ligeledes udviklet og markedsført mobile versioner af Instruksen.dk og Diagnosekoder.dk til både
iPhone/iPad og Android med stor succes.
Kählers Kompagni er grundlagt af Ulrik Kähler Olesen, der i det daglige arbejder som speciallæge i
ortopædkirurgi, og har indgående kendskab til sundheds-IT i sygehusvæsenet.

