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Utmaning
Dagens hälso- och sjukvårdsorganisationer står inför kritiska 
behov att integrera patienten och administrativ information 
samt förbättra effektiviteten, leverans av tjänster och patient-
vård.

För att uppnå detta måste Region Stockholm förvalta en 
plattform bestående av både synkrona och asynkrona flöden av 
information mellan Region Stockholms cirka 2000 hälso- och 
sjukvårdsenheter. 

För att kunna förändra och lägga till nyare mer flexibla 
teknologier och agila processer till en traditionell EDI-
förvaltning krävs att denna plattform har mycket höga SLA-
krav dygnet runt, alla dagar i veckan, året runt.

Lösning 
Swedwise Healthcare Suite – en plattform bestående av 
en rad moduler (bland annat Mulesoft Anypoint Platform, 
Xware  xTrade och Nodinite) för såväl den senaste API-ledda 
utvecklingen till mer traditionell EDI-trafik i stora volymer. 
Den har också stöd för hälsovårdsstandarder som ETL-

bearbetning som HL7 (v2 och v3), DICOM, FHIR, CDA / CCD 
och förmågan att distribuera applikationsnätverk snabbare och 
enklare. Swedwise levererar kompetens och support 24/7/365 
till Region Stockholm på hela integrationsplattformen.

Resultat
Swedwise Healthcare Suite -plattformen hanterar alla 
aspekter av systemintegration och ger en enkel och smidig 
förvaltning med hög säkerhet, kombinerat med en effektiv och 
agil support.

Om Swedwise
Swedwise handlar om att spara tid och energi. Genom 
automation ger ni er möjlighet att fokusera på det värdefulla i 
er verksamhet och bli mer framgångsrika. Vi skapar ordning 
och minskar kostnader genom att utnyttja modern teknik samt 
förädla era investeringar i befintliga system. 

Tillsammans med våra partners, kan vi dela vår erfarenhet 
och hjälpa er att lyckas med integrationsmetodik, 
hybridintegration, API-driven och mikrotjänster.  Kontakta 
sales@swedwise.com eller ring +46 70 279 99 71.

“Swedwise har en unik 
kompetens som verkligen      

    kommer oss till nytta.”
Peter Burell  - Domain Integration Architect, 

Region Stockholm

R
egion Stockholm har ansvar för 
hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, 
regional tillväxt och utveckling samt 

för att bidra till ett fritt och tillgängligt 
kulturliv. Varje dag året runt skickar 
Region Stockholm ut tusentals känsliga 
sjukvårdsdokument. Informationen kan ofta 
vara komplex och flyttas mellan interna och 
externa logistikflöden.

Ökad säkerhet och flexibla 
Informationsflöden inom vården

Region Stockholm
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Swedwise är ett it-bolag med kontor i Karlstad och Stockholm.
 Sedan 2010 erbjuder vi mjukvarulicenser, konsultation, mjukvaruutveckling och support. 

Genom informationshantering ger vi våra kunder mer tid för sina verksamheter.

Tillsammans med våra partners, kan vi dela 
vår erfarenhet och hjälpa er att lyckas med 

integrationsmetodik, hybridintegration, API-
driven och mikrotjänster. Kontakta oss  för 

mer information.

https://swedwise.com/sv/kontakt/
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