
Atea-projekt vann pris som ”Årets Nytänkare” inom IT i Vården
Stockholm – Atea Sverige har varit med och utvecklat och levererat system- och klientlösningar till projektet Telemedicinsk
Hemtitrering som drivs av Karolinska Universitetssjukhuset. I går vann projektet IT i Vårdens pris som ”Årets Nytänkare”.

Genom projektet Telemedicinsk Hemtitrering har patienter med Parkinsons sjukdom kunnat genomföra stora delar av sin behandling och
utprovning av medicin via videokommunikation i hemmet. Det gör att patienter undviker att bli inlagda under lång tid och att vårdplatser på
sjukhusen frigörs. Telemedicinsk hemtitrering möjliggör också i förlängningen en mer demokratisk vård genom att alla kan få tillgång till samma
specialister oavsett var i landet man befinner sig. I går vann projektet pris som ”Årets nytänkare” på tidningen Dagens Medicins IT i Vården-
dagen.

– Det är roligt att ett konkret projekt som visar på att det är möjligt att genomföra vård på distans vinner priset. Och jag hoppas att det ska
kunna inspirera till att vi ska kunna använda liknande tekniklösningar även för andra patientgrupper framöver, säger Jonathan Björkehag,
projektledare på Karolinska Universitetssjukhuset.

Atea har varit med och utvecklat konceptet och levererar all teknik till projektet. Standardprodukter har anpassats för att göra det så enkelt
som möjligt för både patienter och vårdpersonal. Behandling och utprovning av medicin när det gäller exempelvis patienter med Parkinsons
sjukdom ställer höga krav på tekniken. Karolinska ställde krav på hög bildkvalitet, ingen fördröjning i ljud och bild och att det ska vara så nära
verkligheten det bara går.

– Telemedicinsk Hemtitrering är ett fantastiskt exempel på vilka möjligheter det finns för IT i vården och vilka stora fördelar det för med sig. Vi
är mycket stolta över att, genom vår expertis, vara en del av det här projektet, säger Carl-Johan Hultenheim, vd på Atea.

Projektet drivs i samarbete med läkemedelsföretaget AbbVie och var från början ett försöksprojekt tillsammans med Karolinska
Universitetssjukhuset i Huddinge. Nu har det utvecklats till en nationell studie där även Akademiska sjukhuset i Uppsala, Universitetssjukhuset i
Linköping och Skånes universitetssjukhus i Lund medverkar.

För mer information, kontakta:
Carl-Johan Hultenheim, vd Atea Sverige AB, 46 46 16 33 32, carl-johan.hultenheim@atea.se

Atea är Nordens och Baltikums ledande obundna leverantör av it-infrastruktur. Vi bistår våra kunder med specialistkompetens, produkter och lösningar. I
Sverige finns vi nära dig på ett trettiotal orter över hela landet, från Malmö i söder till Luleå i norr med ca 1 800 medarbetare. www.atea.se


