
ResMeds skytjeneste med AWS
ResMed har som mål å levere produkter og løsninger som gir brukerne bedre livskvalitet og 
reduserer belastningen på helsevesenet ved kroniske lidelser. Nye digitale teknologier som bruker 
data fra tilkoblede apparater, er nøkkelen til å nå det målet. Hos ResMed bruker vi dem for å oppnå 
kontinuerlige forbedringer innen pasientbehandling, produktkvalitet, produktytelse og verdiskapning 
for våre kunder. For å utnytte disse teknologiene sikkert, raskt, effektivt og i riktig omfang har vi 
valgt å samarbeide med den verdensledende leverandøren av infrastruktur for skytjenester 
og datasenterfunksjoner, AWS (Amazon Web Services), i Frankfurt og i Paris.
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  Støtter raskere digital 
transformasjon av helsevesenet med 
skalerbare og effektive løsninger

I juni 2021 administrerte og lagret våre datasystemer 
medisinske søvn- og respirasjonsdata fra over 9 milliarder 
netter, mens programvareløsningene AirView og myAir 
ble brukt til å støtte flere enn 15,5 millioner pasienter og 
14 millioner skytilkoblede apparater i 140 land rundt om i 
verden.1 

Disse tallene fortsetter å stige etter hvert som den 
digitale transformasjonen av helsevesenet skyter fart, og 
systemene våre må tilpasses endringer i volum, kompleksitet 
og etterspørsel i markedet på effektive måter. Denne 
tilpasningsevnen omtales som skalerbarhet, og den er et av 
de fremste fortrinnene ved skyen og den effektive plattformen 
vi er i ferd med å bygge med AWS. Den vil gjøre at du kan 
nyte godt av fordelene ved den digitale transformasjonen av 
helsevesenet gjennom smidige, bærekraftige og pålitelige 
løsninger som ivaretar behovene til både virksomheten og 
pasientene dine. 

Uansett om du trenger tilgang til helsedata, pasientoppfølging, 
faktureringstjenester eller vil oppmuntre til compliance 
gjennom pasientstyrte programmer, vil samarbeidet med 
AWS også forbedre brukeropplevelsen din gjennom bedre 
ytelse for alle løsningene våre.

  En pådriver for innovasjon til beste 
for både deg og pasientene

Integrerte skyteknologier gir nye, kraftfulle analyseverktøy 
for data, noe som er avgjørende for å kunne gi effektiv og 
hensiktsmessig helsehjelp og meningsfull forskning. Vårt 
partnersamarbeid med AWS blir en katalysator for innovasjon, 
til beste for både deg og pasientene du har ansvar for.  

Det åpner for utvikling og levering av nye og 
hensiktsmessige helseprodukter, funksjoner, tjenester 
og løsninger ved bruk av avanserte teknologier som 
virkelighetsdata, avanserte analyser og maskinlæring, og vil 
støtte raskere innpass på markedet og dermed utløse verdier 
for deg og pasientene. 

I tillegg til skyinfrastruktur i storskala, trygge datasentre og 
unike funksjoner for dataanalyse vil samarbeidet med AWS gi 
oss tilgang til over 200 banebrytende digitale produkter som vi 
vil kunne kombinere på nye måter innenfor korte tidsrammer. 
For deg og pasientene vil dette bety raskere tilgang til 
innovative helseprodukter og -tjenester som gir bedre pleie 
og livskvalitet på sykehus og i folks hjem verden over. 

  Høye standarder for sikkerhet og 
personvern

Som en organisasjon som leverer skytilkoblede apparater og 
digitale løsninger som behandler følsomme helsedata, både 
trenger vi og skylder våre kunder sikkerhetssystemer som er 
robuste, omfattende, responsive og i samsvar med lovverket. 
Vår bevisste etterlevelse av forordninger som MDR, GDPR og 
andre omfattende sertifiseringsordninger, inkludert ISO 27001 
og Hébergement de Données de Santé (HDS), støtter 
din evne til å operere effektivt og lovmessig i dagens 
helsemiljø og samtidig holde data sikre og beskyttede. 
ResMeds bevisste engasjement for databeskyttelse, sikkerhet 
og personvern understøttes av sertifiserte AWS-tjenester som 
strekker seg fra tilgangskontroll til kryptering og gjenkjenning 
til beskyttelse.

Du finner mer informasjon på: 
  https://www.resmed.no/helsepersonell/stotte/trust-
centre/
  https://aws.amazon.com/compliance/programs/
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