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Remeo väljer Nordlo – ”finns inget utrymme 

för driftstopp i livskritiska IT-system” 
När Remeo-kliniken skulle byta IT-leverantör letade de efter en partner som kunde ta ett 

helhetsansvar och leverera en IT-infrastruktur som alltid fungerar, oavsett vad som händer.  

– I en verksamhet som Remeo är det bokstavligt talat livsviktigt att IT fungerar, det finns inget 

utrymme för driftstopp i IT-systemet. Det handlar både om patientsäkerhet när det kommer till 

data och kommunikation mellan medarbetarna och livsuppehållande utrustning som alltid måste 

fungera, säger Thomas Nicklasson, kundansvarig på Nordlo. 

Remeo är en klinik och ett kompetenscentrum 

för intensivvårdsnära rehabilitering av patienter 

med långvarig kritisk sjukdom. I det dagliga 

arbetet med patienterna spelar IT-miljön en 

direkt avgörande roll, och när Remeo skulle 

byta IT-leverantör föll valet på Nordlo. För att 

maximera driftsäkerheten hos Remeos IT-

infrastruktur har Nordlo implementerat både 

lokala servrar hos Remeo och centrala servrar i 

Nordlos serverhall.  

– För att göra Remeos IT-miljö så driftsäker som 

möjligt arbetar vi mycket med redundans, om 

det centrala systemet av någon anledning skulle gå ner har de alltid en lokal miljö som fungerar på 

samma sätt. Det innebär i praktiken att trafik och kommunikation automatiskt omdirigeras till den 

lokala miljön, säger Thomas Nicklasson. 

Utöver dubbla server-uppsättningar ansvarar Nordlo även för Remeos klientmanagering, 

dataservertjänster och IT-säkerhet i form av en separat cybersäkerhetsplattform. 

– Vi levererar säkerhetstjänster som på olika sätt skyddar mot dataintrång, exempelvis kan de 

identifiera ett pågående ransomware-försök och stänger då av de utsatta funktionerna. 

För Remeo handlade bytet av IT-leverantör till stor del om att få en partner med helhetsansvar och 

som alltid är tillgänglig för support och rådfrågning. 

– Det är otroligt viktigt för oss att ha en plattform och en partner som vi kan lita på då vår 

verksamhet är livskritisk. Anledningen till att vi valde Nordlo är att de kan leverera en IT-plattform 

som dokumenterat går att lita på och som stödjer hela vår verksamhet, säger Anna Cedborg, vd och 

verksamhetschef på Remeo. 

Anna Cedborg, vd och verksamhetschef, Remeo 
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Om Remeo 

Remeo är ett nationellt kompetenscentrum för intensivvårdsnära rehabilitering av patienter med långvarig kritisk sjukdom. 

Verksamheten startade 2013 och består idag av ca 130 medarbetare i form av bland annat läkare, sjuksköterskor, 

specialistsjuksköterskor, undersköterskor, fysioterapeuter, arbetsterapeuter och kuratorer. Läs mer på https://remeo.se/  

 

Vill du veta mer – kontakta: 

Anna Cedborg, vd och verksamhetschef, Remeo, 070 956 42 16 , anna.cedborg@remeo.se 

Johan Uusijärvi, chefläkare och teknisk chef, Remeo, 073 503 72 70, johan.uusijarvi@remeo.se 

Thomas Nicklasson, Senior Sales Executive, Nordlo, 073 346 02 11, thomas.nicklasson@nordlo.com   
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