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ADDI Medicals plattform HOPE Corona används i
massprovtagning av COVID-19 vid Umeå universitet
ADDI Medicals plattform HOPE Corona används som journalsystem och dessutom som processoch kommunikationsverktyg i Sveriges största massprovtagning för undersökning kring smitta och
smittspridning som Folkhälsomyndigheten uppdragit åt Region Västerbotten och Umeå universitet att
genomföra. Plattformen Hope Corona bearbetar, analyserar och kommunicerar den genererade datan
i realtid med stöd av GDPR och PDL till patienten själv, vårdpersonal, forskare och myndigheter.
Region Västerbotten och Umeå universitet har fått uppdrag av Folkhälsomyndigheten att genomföra en
prevalensundersökning för att undersöka och följa vad som händer med smitta och smittspridningen i
samhället under en pandemi när till exempel ett campus med många studenter och personal öppnar upp
igen efter en längre tids nedstängning. Deltagarna i undersökningen kommer att steg för steg instrueras
via tjänsten HOPE Corona App. Totalt beräknas 20.000 personer testas på kort tid. Det är Sveriges största
studie av testning och smittspridning som gjorts. Den genererade datan bearbetas, analyseras och
kommuniceras till patienter, vårdpersonal, forskare och myndigheter i ADDI Medicals tjänst HOPE Corona
web som tagits fram åt Karolinska Institutet och Nationellt Pandemi Center. ”ADDI Medical levererar en
avancerad och informationssäker lösning till projektet som gör det möjligt för alla involverade att säkert
och i realtid ta del av all insamlad data”, säger Mathias Uhlén professor Kungliga Tekniska Högskolan
och Karolinska Institutet. “Det innebär att de berörda snabbt får del av en eventuell smittspridnings
omfattning”.
”Vi är glada och stolta över att få vara en del i detta samarbete och kunna bidra till att alla får bättre
kunskap om smittan och smittspridningen. Plattformen HOPE är med sin många moduler och öppna
arkitektur tillgänglig för många användningsområden inte minst vid testning och spårning vid pandemier
som COVID-19”, säger Nina Sellberg, VD ADDI Medical.
Länkar:
Umeå universitet: https://www.umu.se/covid-19/provtagning/
Folhälsomyndigheten: https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2020/augusti/
undersokning-for-att-mata-forekomst-av-covid-19-pa-campus-i-umea/
ADDI Medical AB: www.addimedical.se
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Om ADDI Medical
ADDI Medical jobbar med data-driven patientinvolvering för
framtidens digitala hälsa som möjliggör enkelt, säkert och
kvalitativt informationsutbyte mellan patienter, forskare och
vårdgivare med kommunikationsplattformen HOPE som nav.
Kommunikationsplattformen är byggd modulärt med
integrationsmöjligheter som möjliggör att ADDI kan samarbeta
med olika system såsom kvalitetsregister, forskningsdatabaser,
andra journalsystem och biobanker.
Den öppna arkitekturen ger möjlighet att ansluta till andra
system och appar. HOPE ger även möjlighet att automatiskt

och steg för steg vägleda patienter, forskare och vårdgivare i
deras delvis överlappande processer. Kommunikation mellan
parterna och patienten/invånaren kan ske på flertal olika
sätt (formulär, information, chat, push-notiser, kvittenser
etc.) vilket möjliggör monitorering, förebyggande åtgärder,
riskförebyggande arbete, diagnostik och prediktion för såväl
vård, akademi som arbetsgivare.
HOPE är utvecklad i nära dialog med patienter, forskare och
vårdgivare, med fokus på användarupplevelse, enkelhet,
kvalitet och säkerhet.

