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Zymego och Evimeria ingår samarbete för att korta
väntetiderna inom vården
Mellan 5 - 15 procent* av alla tider inom sjukvården står tomma. För att lösa problemet
har Zymego och Evimeria inlett ett samarbete med målsättningen att effektivisera
vården, korta väntetiderna för patienter och minska administrationen för vårdpersonal.
Via Zymego kan patienter få erbjudanden om tider som blir tillgängliga med kort varsel,
till exempel på grund av återbud.
Mellan 5 – 15 procent av alla tider inom sjukvården står tomma, på grund av sena
avbokningar och uteblivna patienter. Genom ett samarbete mellan Evimeria och Zymego kan
patienter som har en bokad tid på en mottagning automatiskt få erbjudanden om tidigare
tider, som exempelvis blir tillgängliga på grund av återbud. Patienter som kan behöva vänta i
månader på vård kan därmed få en tid redan inom några dagar.
– Sent avbokade tider inom vården är både svåra och tidskrävande för vårdpersonal att
tillsätta, någotsom jag som läkare har sett på nära håll. Tack vare integrationen med
Webdoc kan Zymego tillsätta tidersom annars riskerar att stå tomma och samtidigt frigöra
värdefull tid för vårdpersonal, säger Ingmar Veinberg, Chief Medical Officer på Zymego.
Genom samarbetet med Evimeria ingår Zymego inom kort i utbudet av integrationer och
tredjepartstjänster som kan kopplas samman med Evimerias webbaserade journalsystem
Webdoc. Systemet används i dagsläget av drygt 600 kliniker inom segmenten primärvård,
specialistvård, företagshälsa och paramedicin.
– Zymegos tjänst fyller ett mycket tydligt behov i våra kunders verksamheter då den
möjliggör tidseffektivtillsättning av avbokade tider för vårdgivaren samtidigt som den
förhöjer patientupplevelsen genom
förkortade väntetider, vilket är rätt steg mot Evimerias
vision om en hälso- och sjukvård fri från
administration, säger Anders Jutback Janerot,
Partner Manager på Evimeria.
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Om företagen:
Zymego
Zymego är en svensk startup inom digital hälsa som är först i Sverige med att automatiskt
erbjuda patienter tidigare tider och därigenom korta väntetider.
För mer information se www.zymego.se
Om Evimeria EMR AB
Evimeria är ett mjukvarubolag som utvecklar, säljer och levererar e-hälsotjänster till hälsooch sjukvården i Norden. Verksamheten bygger på visionen om en patientfokuserad vård
med minimerad administration.
Kärnan i produktkatalogen är det egenutvecklade och webbaserade journalsystemet
Webdoc, samt plattformen Vårdrummet – ett digitalt verktyg för kommunikation mellan
vårdgivare och patient. Evimeria har i nuläget drygt 75 anställda och är ett helägt
dotterbolag till Carasent ASA som är noterat på Oslobörs.
För mer information se www.evimeria.se.
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*https://www.gponline.com/rate-missed-gp-appointments-unchanged-two-decades-studyfinds/article/1717366

