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Migränhjälpen tar in 10 miljoner i nyemission för fortsatt expansion
Migränhjälpen är en digital specialistklinik för behandling av patienter med svår huvudvärk och
migrän. Bolaget tar nu in 10 miljoner baserat på en pre-money värdering på 45 miljoner kronor
från främst befintliga ägare med bla Almi Invest samt Curus AB men även ett par nya investerare
såsom LSI Beta.
Med nyemissionen har Migränhjälpen säkrat upp finansiering för att kunna fortsätta expandera och
ta emot fler patienter. Planer finns på att öppna en egen fysisk mottagning i Stockholm redan i år,
samt att bolaget har börjat undersöka ett par marknader i Europa som kan vara lämpliga att
expandera till.
-

Det är glädjande att kunna säkra upp finansieringen i dessa oroliga tider. Vi startade lite
försiktigt i augusti 2020 för att sedan kunna släppa på fler patienter vartefter, säger VD
Mattias Bodin. Vi har snart tagit emot 5000 patienter och antalet växer stadigt.

Migrän är en sjukdom som lämpar sig mycket väl för digital vård då det oftast inte krävs någon fysisk
undersökning eller laboratoriemedicinsk utredning för att ställa en korrekt diagnos. Samtidigt råder
stor neurologbrist i Sverige och ännu större brist på huvudvärksinriktade specialister, vilka är de enda
läkarna som kan förskriva de nya läkemedlen.
Det finns cirka 200 000 patienter bara i Sverige som har kronisk migrän och endast runt 10 % av dem
har hittills fått adekvat hjälp. Samma problematik finns även ute i Europa
–

Vi har redan 20 neurologer som arbetar deltid för oss, säger neurolog Åsa Cidh.
Uppenbarligen vill neurologkollegor runt om i Sverige vara med på vår resa mot en mer
effektiv och modern migränvård som kan hjälpa ännu fler patienter

För kontakt och mer information:
Åsa Cidh, neurolog, mobil: 076-887 66 62, asa.cidh@migranhjalpen.se
Mattias Bodin, VD, mobil: 070-689 53 77, mattias.bodin@migranhjalpen.se
Hemsida: www.migranhjalpen.se

Migränhjälpen i Norden AB
Scheelegatan 28
112 28 Stockholm

kundtjanst@migranhjalpen.se
www.migranhjalpen.se
Org.nr 559214-1104

