
ResMeds molntjänster med AWS
ResMeds mål är att tillhandahålla produkter och lösningar som ger högre livskvalitet och 
minskad vårdtyngd vid kronisk sjukdom. Ny digital teknik som använder data från uppkopplade 
behandlingsapparater är avgörande för att nå det målet. På ResMed använder vi den för att 
kontinuerligt åstadkomma förbättringar inom patientvård, produktkvalitet och prestanda som 
är värdefulla för våra kunder. För att dra nytta av sådan här teknik säkert, snabbt, effektivt och 
storskaligt har vi valt att arbeta med infrastruktur- och datacenterresurser för molntjänster i 
världsklass från AWS (Amazon Web Services) i Frankfurt i Tyskland och i Paris i Frankrike.
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  Snabbare övergång till digital hälsa 
med skalbara och effektiva lösningar

I juni 2021 hanterades och lagrades över 9 miljarder 
nätters sömn- och andningsdata i våra datasystem, medan 
våra AirView- och myAir-programvarulösningar användes 
för support av över 15,5 miljoner patienter och 14 miljoner 
molnanslutna apparater i 140 länder runt om i världen.1 

I takt med övergången till digital hälsa fortsätter de här 
siffrorna att stiga och våra system behöver vara flexibla för att 
följa förändringar i volymer, komplexitet och efterfrågan på 
marknaden. Sådan flexibilitet kallas skalbarhet och det är en 
av de stora fördelarna med molnet och den effektiva plattform 
som vi bygger med AWS. Det gör att du kan dra nytta av 
övergången till digital hälsa genom anpassningsbara, hållbara 
och pålitliga lösningar som uppfyller både dina och dina 
patienters behov. 

Oavsett om du tar del av hälsodata, monitorerar 
patienter, använder faktureringstjänster eller arbetar 
med patientföljsamhet genom patientledda program 
ska vårt samarbete med AWS även ge dig en bättre 
användarupplevelse genom att höja prestanda generellt på 
alla våra plattformar.

  Innovation i fokus, för din och dina 
patienters skull

Inbyggda molntjänster ger nya, kraftfulla verktyg för 
dataanalys, vilket är stommen i att kunna tillhandahålla 
effektiv sjukvård och meningsfull forskning. Vårt samarbete 
med AWS är en katalysator för innovation, som både du och 
de patienter du tar hand om har nytta av. Det kommer att 
möjliggöra framtagning och tillhandahållande av nya och 
effektiva produkter, funktioner, tjänster och lösningar för 
sjukvården som bygger på avancerad teknik, till exempel 

observationsdata (real world data) och avancerade analys- 
och maskininlärningsfunktioner som ger en snabbare 
marknadslansering, vilket är av värde för både dig och dina 
patienter. 

Utöver storskalig molninfrastruktur, säkra datacenter och 
unika dataanalysfunktioner ger samarbetet med AWS oss 
också tillgång till fler än 200 banbrytande digitala produkter 
som vi kommer att kunna kombinera på nya sätt, med kortare 
ledtider. För dig och dina patienter innebär detta snabbare 
tillgång till innovativa sjukvårdsprodukter och -tjänster som 
förbättrar vården och livskvaliteten för patienter på sjukhus och 
i hemmet över hela världen. 

  Säkerhet och sekretess i toppklass
När vi tillhandahåller molnanslutna 

behandlingsapparater och digitala lösningar som används för 
känsliga patientdata måste vi, särskilt för våra kunders skull, 
se till att säkerhetssystemen är robusta och omfattande, 
med hög respons och överensstämmelse. Genom att vi alltid 
har med överensstämmelse med direktiv som MDR och 
GDPR och andra utökade certifieringar, inklusive ISO 27001 
och Hébergement de Données de Santé (HDS) i allt vi gör, 
säkerställer vi dina möjligheter att arbeta effektivt och i 
enlighet med modern sjukvård samtidigt som alla data 
är säkra och skyddade. ResMeds åtagande vad gäller 
dataskydd, säkerhet och sekretess i toppklass förstärks med 
certifierade AWS-tjänster för t.ex. åtkomstkontroll, kryptering, 
detektering och skydd.

Mer information finns på: 
  https://www.resmed.se/vardgivare/resurs-center/
trust-center/
  https://aws.amazon.com/compliance/programs/
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