Pressmeddelande

VGR utrustar läkare med UpToDate, det evidensbaserade beslutsstödet från Wolters Kluwer
Mobil vårdresurs ger läkare tillgång till den mest aktuella medicinska informationen
Göteborg, 15 mars 2018 – Wolters Kluwer meddelar idag att Västra Götalandsregionen (VGR) nu utrustar
sina läkare med UpToDate Anywhere – ett mobilanpassat kliniskt beslutsstöd som tillhandahåller den
senaste informationen i samband med diagnostik och behandling av patienter. UpToDate anywhere erbjuds
till sjukvårdspersonal på regionens samtliga nio sjukhus.
Västra Götalandsregionen (VGR) ansvarar för sjukvård och medicinsk behandling till över en och en halv miljon
invånare. Med UpToDate Anywhere kan VGR säkra samma högkvalitativa, evidensbaserade diagnostik och
behandling på samtliga nio allmänna sjukhus i regionen. Det nya beslutsstödet ska minska risken för onödiga
och omoderna behandlingsmetoder, och samtidigt säkerställa att sjukvårdspersonal väljer mer
kostnadseffektiva lösningar.
Analytiker på marknadsundersökningsföretaget Outsell, Inc. menar att UpToDate kan bidra till att minska den
ojämna kvaliteten inom vården i regioner som VGR: ”Om UpToDate görs tillgängligt för både kommunala,
regionala och/eller nationella vårdinstanser kan vården hålla samma höga nivå oavsett om det är på ett
sjukhus, en vårdcentral eller via vård i hemmet.”
UpToDates kliniska fakultet består av mer än 6 700 läkarförfattare, redaktörer och granskare från drygt 50
länder som tillämpar sin expertis för att kritiskt utvärdera och sammanfatta medicinsk forskning och litteratur
till kliniska ämnesområden. UpToDate används dagligen för att besvara medicinska frågeställningar och därmed
underlätta för läkare att fastställa korrekt diagnos och rätt behandling.
”Tillsammans med VGR gör vi det möjligt för vårdpersonal att konsekvent och effektivt leverera vård av högsta
kvalitet i de områden de är verksamma, vare sig det är i Göteborg eller i mindre kommuner”, säger Peter Bonis,
Chief Medical Officer, Clinical Effectiveness på Wolters Kluwer.
Vill du veta mer om UpToDate från Wolters Kluwer, vänligen besök: http://www.uptodate.com.
För att ta del av Outsells insikts-rapport, “It’s More Than an App: UpToDate Anywhere Works toward
Standardizing Quality of Care,” klicka här:
http://www.uptodate.com/sites/default/files/cms-files/pdf/press-releases/01082015.pdf.

Om Wolters Kluwer
Wolters Kluwer N.V. (AEX: WKL) är globalt ledande inom informationstjänster och lösningar för
yrkesverksamma inom hälsa, skatt och ekonomi, risk, finans och juridik. Vi hjälper våra kunder att ta kritiska
beslut varje dag genom att tillhandahålla expertlösningar som kombinerar kunskap med specialiserad teknik
och tjänster.
Wolters Kluwer Health är en ledande global leverantör av information och vårdlösningar för vårdindustrin. För
mer information om våra produkter och vår verksamhet, besök http://www.wolterskluwer.com/, följ
@WKHealth eller @Wolters_Kluwer på Twitter, gilla oss på Facebook, följ oss på Linkedin eller följ
WolterskluwerComms på YouTube.
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