
ResMeds Cloud computing med AWS
ResMeds mål er at levere produkter og løsninger, der forbedrer livskvaliteten og reducerer 
belastningen fra af kronisk sygdom på sundhedssystemerne. Nye digitale teknologier, der bruger 
data fra tilsluttede apparater, er nøglen til at nå dette mål. Hos ResMed bruger vi dem til at 
målrette løbende forbedringer inden for patientpleje, produktkvalitet og ydeevne og skabe værdi 
for vores kunder. For at udnytte disse teknologier sikkert, hurtigt, effektivt og i stor skala har vi 
valgt at benytte AWS’s (Amazon Web Services) førende cloudcomputing-infrastruktur og 
datacenterfunktionerne i Frankfurt, Tyskland og Paris, Frankrig.
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  Understøtter hurtigere overgang 
til digital pleje med skalerbare og 
effektive løsninger

I juni 2021 administrerede og lagrede vores datasystemer 
over 9 milliarder nætters medicinsk søvn og respiratoriske 
data, mens vores AirView- og myAir-softwareløsninger blev 
brugt til at understøtte mere end 15,5 millioner patienter og 
14 millioner cloud-forbundne apparater i 140 lande rundt om i 
verden. 1 

Efterhånden som overgangen til digital pleje tager fart, 
fortsætter disse tal med at vokse, og vores systemer skal 
tilpasse sig effektivt til ændringer i volumen, kompleksitet 
og efterspørgsel i markedet. Denne tilpasningsevne er kendt 
som skalerbarhed, og det er en stor fordel ved skyen og 
den effektive platform, vi opbygger sammen med AWS. 
Det vil gøre det muligt for dig at nyde godt af fordelene 
ved overgangen til digital pleje via fleksible, bæredygtige 
og pålidelige løsninger, der opfylder behovene i din 
virksomhed og hos dine patienter. 

Uanset om du har adgang til sundhedsdata, monitorerer 
patienter, fakturerer tjenester eller tilskynder til overholdelse 
af behandlingen gennem patientstyrede programmer, 
bør vores partnerskab med AWS også forbedre din 
brugeroplevelse ved at forbedre den samlede ydeevne på 
tværs af vores løsninger.

  Vi fremmer innovation for bedre at 
kunne betjene dig og dine patienter

Native cloud-teknologier giver nye, kraftfulde analytiske 
værktøjer til data, som er afgørende for levering af effektiv 
sundhedspleje og relevant forskning. Vores partnerskab 
med AWS bliver en katalysator for innovation til gavn for både 
dig og de patienter, du plejer.  

Det vil muliggøre udvikling af nye og effektive 
produkter, funktioner, tjenester og løsninger inden for 
sundhedssektoren, der udnytter avancerede teknologier 
såsom data fra den virkelige verden, avanceret analyse samt 
maskinlæring. Det betyder en hurtigere introduktion på 
markedet, hvilket skaber værdi for dig og dine patienter. 

Ud over en stor cloud-infrastruktur, sikre datacentre og unikke 
dataanalysefunktioner vil samarbejdet med AWS give os 
adgang til mere end 200 avancerede digitale produkter, som 
vi kan kombinere på nye måder og inden for kort tid. For 
dig og dine patienter udmønter det sig i hurtigere adgang til 
innovative sundhedsprodukter og -tjenester, der forbedrer 
pleje og livskvalitet på hospitaler og i hjem i hele verden. 

  Vi opretholder høje standarder 
for sikkerhed og beskyttelse af 
personlige oplysninger

Som en organisation, der leverer cloud-tilsluttede apparater og 
digitale løsninger, som behandler følsomme sundhedsdata, 
har vi robuste, vidtrækkende, responsive og kompatible 
sikkerhedssystemer. Vores overholdelse af regler som 
MDR og GDPR og andre udvidede certificeringer, herunder 
ISO 27001 og Hébergement de Données de Santé (HDS), 
sikrer, at du kan arbejde effektivt og i compliance i det 
moderne sundhedsmiljø, samtidig med at dataene 
er sikret. ResMeds engagement i databeskyttelse og i 
indbygget sikkerhed og privatliv styrkes af certificerede AWS-
tjenester, der spænder fra adgangskontrol til kryptering og fra 
registrering af hændelser til beskyttelse.

Yderligere oplysninger kan fås ved at besøge: 
  https://www.resmed.dk/sundhedsprofessionelle/
support/trust/

  https://aws.amazon.com/compliance/programs/
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