Pressemelding

Nytt e-helse partnerskap
9. mai 2018 – PasientSky og Hove Medical går sammen om å skape en ny, kraftfull aktør innen e-helse.
– E-helsesektoren generelt, og markedet for elektroniske pasientjournaler spesielt, har frem til nå vært svært
fragmentert, bestående av flere mindre aktører. Samtidig ser vi at fler og fler oppgaver pålegges
primærhelsetjenesten – noe som skaper et stort press på helsepersonellet. Nå skaper vi en stor og kraftfull
enhet med unik utviklingskapasitet og operasjonell handlekraft som skal møte denne utfordringen. Vår
målsetting er å være en robust sparringspartner for norske myndigheter og helsevesen , sier John Creed,
konsernsjef i PasientSky.
Det er avtalt at rent organisatorisk opprettes det nye e-helse-partnerskapet ved at Hove Medical vil gå inn som
et datterselskap i PasientSky-gruppen etter at den pågående restruktureringen av eierskapet i Hove Medical
er ferdigstilt. Driften ved Hove Medicals kontor på Kongsberg fortsetter som før.
Hove Medical ble grunnlagt i 2001 og har i dag 72 ansatte. Selskapets «System X» er Norges ledende
journalsystem med 30 til 40 prosent av norske fastleger som brukere. Systemet brukes av allmennleger,
spesialister, sykepleiere, helsesekretærer og annet helsepersonell.
– Hove Medical og PasientSky deler en grunnleggende tro på at økt pasientmedvirkning er en sentral kilde til
effektivisering og kvalitetsforbedring i helsesektoren. Gjennom dette partnerskapet vil vi kunne kombinere de
to selskapenes kapasiteter. Dette vil gjøre oss i stand til å utvikle enklere, bedre, sikrere og godt integrerte
løsninger - til det beste for både behandlere, pasienter og pårørende, sier Kjell Hove, styreleder i Hove Medical
Systems AS.
PasientSky er en nyskapende e-helseaktør som ønsker mer innovativ utvikling i helsesektoren. Selskapet som
holder til i Oslo, gjør dette gjennom betydelige investeringer i en dynamisk, skalerbar skyplattform. Denne
gjør oppstartsbarrieren for nye aktører mindre og passer godt med Hove Medicals strategi om tette
integrasjoner.
Alle primærhelsetjenester på én plattform
PasientSky og Hove Medicals ambisjon er å integrere alle primærhelsetjenester på en og samme plattform.
Vår målsetting er å frigjøre ressurser og forenkle aktivitetene som utføres dag-til-dag av pasienter, pårørende,
behandlere og helsepersonell.
– Vår felles ambisjon er at vi som første aktør i verden skal integrere alle primærhelsetjenester på en og
samme plattform, noe som vil gi helsepersonell et komplett overblikk over hver pasients helsesituasjon og
behandlingsforløp. Gjennom partnerskapet med Hove Medical er vi enda ett skritt nærmere å realisere dette,
sier John Creed.
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