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Medixine Suite
En plattform för egenmonitorering och kommunikation
Medixine Suite erbjuder en anpassningsbar och flexibel plattform. Den möjliggör uppföljning av patientens olika 
värden, samordning mellan flera vård- och omsorgivare samt chat- och videosamtal.

Medixine Suite ger frihet till både patienter och vård- och omsorgsgivare att planera arbete och vardag på ett 
flexibelt sätt.

Digital teknik för nära vård, 
trygghet och hög kvalité.
Med Medixines heltäckande plattform för egenmonitorering  
kan du:

• Involvera anhöriga, närstående och samordna vård- och 
omsorgspersonal tidigt i vårdprocessen. 

• Bli uppmärksammad på när patientens hälsotillstånd försämras. 

• Anpassa behandling och medicinering utifrån patientens symtom 
och sjukdomsprognos.

• Leverera vård oavsett var patienten befinner sig.

Stöd i behandling för flera 
diagnoser och utifrån individens 
behov.
Medixine Suite är en digital lösning som stödjer de flesta diagnoser och 
tillfälliga tillstånd och möjliggör att flera vård- och omsorgsgivare kan mötas 
kring patientens dagliga behov. 

Med Medixine Suite monitoreras idag både kroniska sjukdomar som 
hjärtsvikt, hypertoni, diabetes, astma, KOL och tillfälliga tillstånd som 
lunginflammation, Covid-19 samt exempelvis uppföljning av operationer.



Patienten besvarar 
frågeformulär om sitt 
hälsotillstånd baserat på 
patientens vårdprogram.

En automatisk notifiering 
skickas till berörda vårdgivare 
då vitalparametrar faller 
utanför patientens 
gränsvärden.

Patienten får en påminnelse 
om inte frågeformulär blir 
besvarade.

Några av mätningarna faller 
utanför patientens 
gränsvärden.

Patienten genomför sina 
mätningar enligt sitt 
vårdprogram.
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Ansvarig vårdgivare 
kontaktar patienten via 
funktion för säkra 
meddelanden och ber om 
kompletteringar av 
patientens hälsotillstånd 
samt svar på frågeformulär 
baserat på 
vårdprogrammet.

Ansvarig vårdgivare drar 
slutsatser av aktuella 
mätvärden och resultat av 
frågeformuläret utifrån 
patientens nuvarande 
hälsotillstånd och behov.

• Ansvarig vårdgivare gör 
en anpassning av 
vårdprogrammet

• Ansvarig vårdgivare bokar 
ett videosamtal med 
patienten

• Ansvarig vårdgivare 
konsulterar med övrig 
vård-och 
omsorgspersonal

• Ansvarig vårdgivare 
beslutar om vidare 
åtgärder utifrån 
patientens behov 

Patient

Medixine Suite

Ansvarig vård- och
omsorgsgivare
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Plattformens funktioner
Följande funktioner finns för att stödja vård- och 
omsorgsgivaren i patientens vardag för att uppnå en trygg 
och nära vård.

• Egenmonitorering 

• Digitala frågeformulär 

• Triagering och screening 

• Säkra meddelanden 

• Säker chatt 

• Videomöten 

Medixines samarbetspartners och referenser

Finnish Student 
Healthcare Service

NHS/HowzNestlé/VitafloLinde

Helsinki University 
Hospital

A-Clinic
Region 

Nordjylland
Region Syddanmark

Ett exempel på ett vårdflöde med Medixines plattform



Kontakt
Kerstin Engman,  
Senior consultant  
kerstin.engman@cgi.com

070 896 40 46

Fredrik Augustsson,  
Director Consulting Services Health Technology 
fredrik.augustsson@cgi.com

070 216 72 75

Lars Axell,  
Vice President Consulting Services  
Government & Health 
lars.axell@cgi.com

070 868 11 90

Vill du veta mer, besök cgi.se/halsa-vard-omsorg.

About CGI
Insights you can act on
Founded in 1976, CGI is among the largest IT and 
business consulting services firms in the world.

We are insights-driven and outcomes-based 
to help accelerate returns on your investments. 
Across hundreds of locations worldwide, we 
provide comprehensive, scalable and sustainable 
IT and business consulting services that are 
informed globally and delivered locally.
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