Evimeria i miljonavtal med Doktor.se
Evimeria har tecknat avtal med den digitala vårdgivaren Doktor.se om leverans av
journalsystemet Webdoc.
Avtalet mellan Evimeria och Doktor.se motsvarar ett värde på initialt drygt två miljoner SEK
per år, med ytterligare möjligheter till tillväxt. I rollen som digital vårdgivare har Doktor.se
höga krav på lösningar för kommunikation och integration, vilket i sin tur kräver ett
journalsystem med sömlös funktionalitet.

– Vi har Sveriges populäraste vårdapp och vill effektivisera svensk sjukvård. Därför har vi
fokuserat på att hitta en journalpartner som klarar av att fortsätta utveckla sin produkt i takt
med att vår verksamhet förändras, och det gör Evimeria. Vi ser fram emot att komma igång
med samarbetet, säger Martin Lindman, VD på Doktor.se
Enligt Dennis Höjer, VD på Evimeria är det just förhållningssättet till utveckling och förändring
som ligger till grund för samarbetet:
– Evimeria är likt Doktor.se en aktör som ser framåt och delar synen på innovation. Att vi nu
påbörjar ett samarbete visar att Webdoc är en tjänst som ligger rätt i tiden, i en bransch där
digitaliseringen kommer att vara nyckeln för att möta de vårdkrav som Sverige står inför,
förklarar han och fortsätter:
– Vi tror att framtidens huvudsakliga framgångsfaktorer är automation och sömlösa
integrationer. I det här fallet gör Webdoc det möjligt för Doktor.se att integrera sitt eget
gränssnitt för patientmöten, vilket i sin tur eliminerar manuella arbetsmoment och skapar mer
tid för kärnverksamheten.
För Evimeria, som är en etablerad leverantör av e-hälsotjänster till fysiska vårdcentraler och
vårdgivare inom den privata sektorn, påbörjas nu arbetet med att ta fram en projektplan för
implementering av journalsystemet hos Doktor.se innan sommaren.
__________________________________________________________________
Om Evimeria:
Evimeria EMR erbjuder digitala e-hälsotjänster för den nordiska hälso- och sjukvården,
framförallt till aktörer inom specialistvård, primärvård och paramedicin inom
öppenvården. Sedan starten 2005 sker utvecklingen av Webdoc kontinuerligt och det
webbaserade journalsystemet utgör kärnan i Evimerias produktkatalog. Evimeria ägs av
Apptix ASA, som bedriver verksamhet med fokus på e-hälsa, medtech och innovation. Apptix
är börsnoterade på Oslo Börs.
Om Doktor.se
Doktor.se grundades 2016 och är en av Sveriges största aktörer inom digital vård och äger
även fysiska vårdcentraler. De har utvecklat Sveriges populäraste vårdapp med över
500.000 nedladdningar och totalt arbetar cirka 200 medarbetare på företaget.
Doktor.se vill effektivisera och skapa bättre tillgänglighet till svensk sjukvård. Genom att låta
den första vårdkontakten bli digital, sparas både utrymme och pengar. Fler patienter får vård
snabbare, samtidigt som den traditionella vården avlastas.
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