
Våra medarbetare brinner 
för att stödja hälso- och 
sjukvårdens moderna 
verksamhetsutveckling med 
hjälp av IT.

Vi har specialiserat oss på att 
genomföra projekt anpassade 
till hälso- och sjukvårdens 
behov. Vi inspirerar till nya 
idéer, effektiva arbetssätt 
och säkerställer att önskad 
förändring realiseras. Det 
hjälper våra kunder att skapa 
bestående förbättringar.

Tillämpning av IT och eHälsa 
ökar effektiviteten och 
förstärker innovationskraften 
inom hela hälso- och 
sjukvårdssektorn. Samtidigt 
innebär det en förbättrad 
livskvalité för oss alla.

Våra goda kunskaper om 
vårdverksamheten och 
spetskompetens inom IT och 
eHälsa, hjälper våra kunder att 
skapa och införa nödvändigt 
IT-stöd.

Innovation ”inside the box”
Innovation handlar inte endast 
om att tänka ”outside the 
box” utan också om att tänka 
”inside the box”. 

Under många år har tusentals 
innovationer förvandlats till 
produkter och tjänster som 
används inom hälso- och 

Vi är dina IT-kirurger inom eHälsa
sjukvården. Men innovation 
handlar även om att förstå 
dessa produkter och tjänster 
för att utnyttja deras fulla 
potential. Först då skapar vi 
nytta – här och nu. 

Vårdens IT-kirurger
Meditude AB kan bäst 
beskrivas som vårdens 
”IT-kirurger”. Vi är ett 
konsultföretag med 
spetskompetens inom 
ledningsfrågor samt 
verksamhets- och 
systemutveckling inom hälso- 
och sjukvården. 

Meditude fokuserar 
erbjudandet till hälso- och 
sjukvården genom områdena 
strategi och management 
samt IT och eHälsa. 
Innovation genomsyrar hela 
Meditudes organisation 
i öppen samverkan med 
kunder, leverantörer 
och samarbetspartners. 
Det primära syftet med 
innovationsarbetet är att 
skapa mervärde för våra 
kunder.

Ledorden som bäst beskriver 
vårt arbetssätt är precision, 
resultat och innovation.
• Bestående förbättringar 
kommer genom lyhördhet, 
djup förståelse och precision.
• Vi lyckas när kunden kan 
förvalta vårt gemensamma 

Qemajl Imeri, grundaren av Meditude.

resultat.
• Vi skapar mervärde 
för våra kunder genom 
nytänkande och 
innovation.

Experter inom eHälsa
Företagets grundare 
Qemajl Imeri har tretton 
års erfarenhet av arbete 
inom hälso- och sjukvården 
och ett brett kontaktnät 
inom branschen. Hans 
uppdrag sträcker sig 
från systemutvecklare 
till ledande roller inom 
arkitektur, strategi, 
enterprise arkitektur, 
projektledning och 
management. 

De senaste fyra åren 
har Qemajl Imeri varit 
huvudprojektledare och 
arkitekt för ett omfattande 
uppdrag kring strukturerad 
vårddata (SVD) inom 

Stockholms läns landsting. 
I projektet identifierades 
metoder för att underlätta 
informationsöverföring 
av kliniska data till 
kvalitetsregister, bland 
annat genom att strukturera 
vårddokumentationen för 
våra folksjukdomar artrit, 
hjärtsvikt, diabetes och 
bröstcancer. Genom ökad 
struktur skapar vi bättre 
förutsättningar för bättre 
verksamhetsuppföljning och 
forskning.

Här är några av 
verksamheterna vi hjälpt: 
• Psykiatri, Stockholms läns 
sjukvårdsområde
• Hjärtkliniken, Danderyds 
sjukhus
• Neurologen, Karolinska 
Universitetssjukhuset
• ASIH, Geriatrik och 
Primärvård, Stockholms 
läns sjukvårdsområde

Växer snabbt inom eHälsa
Meditude växer och vi söker 
ständigt efter nya eldsjälar 
som brinner för att stödja 
hälso- och sjukvårdens arbete 
med modern verksamhets- 
och systemutveckling.

Du som har mer än fem års 
dokumenterad erfarenhet av 
eHälsa och/eller utbildning 
inom medicinsk informatik, 
datateknik, industriell ekonomi 
får gärna kontakta oss. 
Skicka ditt CV till  
rekrytering@meditude.se

Besök gärna vår hemsida  
www.meditude.se eller kontakta 
oss på info@meditude.se för  
att få veta mer.


