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Add Health Media ägs i sin helhet 
av det nybildade moderbolaget 
Curus som nu har totalt 22 oli-

ka företag inom den digitala hälsosek-
torn, bland annat varumärket DOK-
TORN och Praktisk Medicin.

Rikard Ekberg tog över som VD för 
AHM i januari 2022 efter grundaren Jo-
han Bloom som nu är VD för moderbo-
laget Curus.

Det är inga nybörjare som ligger bak-
om skapandet av en av Nordens största 
plattformar inom health tech-området. 
Rikard Ekberg har varit delägare i 
AHM sedan 2016 och känner Johan 
Bloom sedan 1997 från en gemensam 

tid på läkemedelsbolagen Wyeth/Pfizer. 
– Jag har alltid haft ett intresse för lä-

kemedel, hälsa och medicin. Det är vik-
tigt att lära sig saker om den kropp man 
använder varje dag, säger Rikard Ek-
berg, som kommer från Karlskrona och 
började arbeta i läkemedelsbranschen 
inom sälj och marknad redan 1995.

Han har bland annat varit verksam 
inom områden som gastroenterologi, 
psykiatri, immunologi, reumatologi och 
neurologi.

”EN FANTASTISK BRANSCH”

– Jag har haft ledande positioner inom 
bland annat Wyeth som köptes av Pfizer 

2009. 2010 fick jag möjligheten att star-
ta upp Shires (numera Takeda) nordiska 
verksamhet inom ADHD, som då var 
en underdiagnostiserad funktionsned-
sättning. Det var en spännande och in-
tensiv period inför lanseringen av en 
helt ny klass av läkemedel. Det var en 
fantastisk bransch att arbeta i då man 
hela tiden ligger i forskningens fram-
kant och lär sig så mycket inom de tera-
piområden man arbetar inom. 

Rikard Ekberg, som är ekonom i 
grunden, hade under en period ansvar 
för ett team på 23 personer och har ge-
nom åren arbetat med några av de mest 
sålda läkemedlen i Sverige/Norden. 

••• företagsförvärv

Add Health Media 
ny hemvist för Onkologi i Sverige
– hopp om korsbefruktning och utveckling 
i ett större kommunikativt sammanhang
Add Health Media, en av Nordens största aktörer inom medicin- och hälsovårdskommuni-
kation, har förvärvat Pharma Industry Publishing som bland annat ger ut Onkologi i Sverige, 
Neurologi i Sverige och nättidningen Pharma Industry.

– Det vi ser framför oss är en korsbefruktning och utveckling av våra olika digitala platt-
formar. Den spetskompetens och det starka varumärke som tidskrifterna har byggt upp är 
ett nytt och värdefullt komplement i vår verksamhet. Vi kommer inte att göra några stora 
förändringar, att behålla OiS och NiS i tryckt form är en självklarhet, säger AHM:s VD 
Rikard Ekberg.
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Rikard Ekberg, VD på Add Health Media 
och Johan Bloom, VD på moderbolaget 
Curus, har nyligen flyttat verksamheten 
till Hagastaden – den innerstadsdel där 
Stockholm och Solna möts. Här finns 
Karolinska Universitetssjukhuset, Karo-
linska Institutet och en ständigt växande 
utveckling inom life science.
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– Efter flera år i läkemedelsindustrin 
började jag mer och mer snegla mot en-
treprenörspåret. Jag upplevde att man 
kom längre och längre bort från patien-
terna och det kliniska arbetet. Johan och 
jag har följt varandra sedan tiden på 
Wyeth och det var en perfekt match när 
jag började på Add Health Media.

Den röda tråden i de bolag som nu 
ryms inom AHM är satsningen på kom-
munikation, riktad både mot professio-
nen (Praktisk Medicin) och patienterna 
(DOKTORN).  I bolaget ingår även PM 

Academy på den digitala plattformen 
PraktiskMedicin.se som erbjuder korta 
interaktiva utbildningar för sjukvårds-
personal, framför allt för läkare.

VILL SPRIDA KUNSKAP

Både Rikard Ekberg och Johan Bloom 
delar en passion för lärande och kun-
skapsspridning.

– Ja, vår ambition är att sprida kun-
skap som är lätt att ta till sig till en bre-

dare målgrupp. En informerad patient är 
en bra patient och läkare ska snabbt kun-
na få tillgång till relevant och aktuell in-
formation om olika diagnoser. Väldigt 
många inom vården använder redan idag 
beslutsstödet Praktisk Medicin, förkla-
rar Rikard Ekberg och förtydligar vad 
köpet av Pharma Industry Publishing 
innebär för verksamheten.

– Tack vare den spjutspetskompetens 
som finns i OiS- och NiS-nätverken och 
den stora erfarenhet av tryckt material 
som har byggts upp kan vi nu nå ut ännu 

bättre till en specifik målgrupp inom 
professionen, nämligen specialisterna 
inom onkologi och neurologi. Hittills 
har vi huvudsakligen riktat oss mot pri-
märvården men nu ser vi en ökad räck-
vidd inom specialistsjukvården. 

Rikard Ekberg ser också framför sig 
hur innehållet i specialisttidningarna så 
småningom kan ”patientifieras”. Att det 
ska bli en slags trestegsraket.

– Vi tänker oss att den information 
som finns i tidskrifterna också ska kom-
ma patienterna till godo, att en del av 
materialet till exempel ska kunna omar-
betas och användas till patienterna via 
DOKTORN, Väntrums-TV och vårt 
utbildningskoncept riktat till vården, 
PM Academy. Vi har även stor erfaren-
het av att samla anonymiserad data från 
specifika patientgrupper, data som kan 
ge såväl läkemedelsföretagen som vården 
värdefull information. 

– Det kan också bli aktuellt att satsa 
på att producera nya, specialiserade, 
skräddarsydda nyhetsbrev och att föra 
över en del av utbildningarna i PM Aca-
demy till onkologi och neurologi.

Korsbefruktning, integration, kvali-
ficerad och utökad kunskapsöverföring 
är några viktiga hörnstenar i Add Health 
Media. 

– Det är inte bara patienter och vård-
personal som har nytta av informationen 
i våra olika kommunikationskanaler. 
Det finns också en samhällsekonomisk 
tanke bakom det vi gör, fastslår Rikard 
Ekberg.

– Vi är nämligen övertygade om att 
kunskapsspridning och insamlande av 
data samt de investeringar vi gör via mo-
derbolaget underlättar för vården att pri-
oritera resurserna där de behövs som 
mest.

– En insiktsfull kommunikation un-
derlättar arbetet – inte minst genom att 
en välinformerad patient kan ställa rätt 
frågor vid läkarbesöket och vice versa – 
välinformerad och uppdaterad vårdper-
sonal kan ställa rätt frågor till patienten.

Tack vare den spjutspetskompetens 
som finns i OiS- och NiS-nätverken 

och den stora erfarenhet av tryckt material 
om har byggts upp kan vi nu nå ut ännu bättre 
till en specifik målgrupp inom professionen, 
nämligen specialisterna inom onkologi och 
neurologi. Hittills har vi huvudsakligen rik-
tat oss mot primärvården men nu ser vi en 
ökad räckvidd inom specialistsjukvården. 

••• företagsförvärv

DETTA ÄR ADD HEALTH MEDIA OCH CURUS
Add Health Media AB är ett av Nordens största mediahus 
inom hälsa och medicin. I varumärket DOKTORN ingår bland 
annat Nordisk Väntrums-TV samt en av Nordens mest besökta 
webbplatser: www.doktorn.com som även finns i Danmark, 
Norge och Finland.

AHM driver också Praktisk Medicin, www.praktiskmedicin.
se, ett beslutsstöd för vårdpersonal. Praktisk Medicin producerar 
även utbildningar för hälso- och sjukvårdspersonal i hela Norden.

AHM har omkring 20 anställda.

Rikard Ekberg är VD på AHM som ägs i sin helhet av det ny-
bildade moderbolaget Curus AB. 

Curus är ett investmentbolag, som utöver Add Health Media 
äger mer än 20 olika bolag inom health tech-sektorn.

Johan Bloom, som har grundat både Add Health Media AB 
och Curus AB, är VD på Curus. 
www.addhealthmedia.com      
www.curus.se
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”Ska förmedla bra information 
inom medicin och hälsovård”

Add Health Media, som grunda-
des av entreprenören Johan 
Bloom 1999, har vuxit snabbt de 

senaste åren via lönsamma investeringar 
inom digitala hälsotjänster, riktade mot 
både läkare och patienter. Nuvarande 
VD:n Rikard Ekberg har ägnat sig åt 
mediaverksamheten medan Johan 
Bloom, VD på moderbolaget Curus AB, 
har ägnat sig åt investeringarna.

– Min devis och värdegrund är att pa-
tienten ska vara i centrum, då blir det all-

tid rätt. Patientens val är det viktiga och 
vår mission från start har varit att för-
medla bra information inom medicin 
och hälsovård, säger Johan Bloom.

– Hittills har vi satsat på bred infor-
mation men i och med förvärvet av Phar-
ma Industrys högspecialiserade produk-
ter har vi fått tillgång till värdefull spets-
kompetens och därmed en större räck-
vidd.

– E-hälsa och olika digitala tjänster är 
så viktiga inom vården, och det finns 

mycket mer att utveckla inom dessa om-
råden, inte minst när det gäller digitala 
verktyg för personer som behöver vård 
och hjälp i hemmet.

EVELYN PESIKAN , 
FRILANSJOURNALIST OCH 

MEDICINSK SKRIBENT
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