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 Det här är berättelsen om hur en 
telerehabiliteringstjänst fick för-
stärkning av en molntjänst och 
bevisade att det var fullt möjligt för 

en liten men beslutsam utvecklingsgrupp 
att bemästra komplexiteten i att utveckla ett 
IoT-projekt.

IoT förbättrar just nu dramatiskt flera as-
pekter på både yrkesliv och privatliv. Vi ser 
till exempel inte bara en ökad industriell 
produktivitet utan också ökad trygghet i 
hemmet och förbättrad tillgång till effektiv 
sjukvård. En stor möjliggörare av flera sor-
ters förbättringar är telemedicin. Den ökar 
möjligheterna till hemvård av patienter 
genom att på distans övervaka en patients 
vitalparametrar. Framsteg i behandlingen 
kan följas och eventuella komplikationer 
kan snabbt upptäckas. Telemedicin är ett 
stöd för behandlingsprocessen och ger på 
ett smidigt sätt access till data för experter 
för bedömningar. Dessutom öppnas möjlig-
heten att samla in data för analys i kraftfulla 
molntillämpningar, vilket i sin tur öppnar för 
nya innovativa terapier, med bättre behand-
lingsresultat och ökad smidighet och kom-
fort för patienter.

D e n  e n o r m a  k r a f t f u l l h e t e n  i telemedi-
cin och andra IoT-lösningar har en baksida 
i form av en hög komplexitet. Många ut-
maningar måste övervinnas inom både 
hård- och mjukvara. I det senare ingår dels 
inbyggd mjukvara och dels molntjänster 
som IoT-enhetshantering, visualisering och 
dataanalys. Mjukvaran behövs för att leve-
rera processerna och tjänsterna, och för att 
kontinuerligt kunna förbättra dem.

Att lansera en nydanande IoT-baserad 
tjänst kräver mod av den som fattar affärsbe-
sluten. Dessutom kan det krävas omfattande 
teknisk kompetens inom en rad vitt skilda 
områden: sensorteknik, människa-maskin-
gränssnitt, nätverkskommunikation, cyber-
säkerhet och – allt oftare – maskininlärning 
eller AI. Det kan bli ett kostsamt åtagande. 

Om lösningen ska bli lyckad krävs ofta om-
fattande konsulthjälp med viktiga delsystem 
utanför det egna kompetensområdet. 

Här följer ett exempel ur verkligheten. Li-
nari Medical är en privatägd medicinteknik-
grupp baserad i Montacchiello, nära Florens 
i Italien. Företaget behövde hjälp med IoT-
systemdelarna när det ville lansera en pa-
tenterad telerehabiliteringsprodukt kallad 
AvDesk. Produkten togs fram för att hjälpa 
barn och vuxna att återställa defekter i syn-
fältet vid tillstånd som hemianopsi och kva-
drantanopsi. Diagnosen syftar på blindhet i 
halva eller en fjärdedel av synfältet. Vanligt-
vis är den resultatet av neurologiska sjukdo-
mar, stroke eller trauma.

Med hjälp av en inbyggnadsplattform 
med tillhörande IoT-programvara – båda 
tillhandahållna av Advantech – kunde Linari 
Medicals utvecklingsgrupp implementera 
AvDesk i form av en nyckelfärdig paketlös-
ning lämpad för användning såväl på klinik 
som i patientens eget hem.

I systemet ingår en kompakt skrivbords-
enhet med en välvd horisontell skärm och 
en datainsamlingsenhet. På skärmen expo-
neras visuella stimuli. Patienten ska trycka 

på en trådlös knapp för att indikera att hen 
sett dem. Lysande pilar dirigerar blicken i 
riktning mot skärmens mitt för gå vidare i 
med nästa steg i terapin. Interaktionen med 
patienten styrs av ett inbyggnadskort från 
 Advantech som kör Windows på en Intel 
Core CPU med integrerad HD-grafik.

h ä r  a D D e r a r  s e D a n  Advantechs IoT-platt-
form ytterligare en dimension till behand-
lingstekniken. Men hjälp av den kan AvDes 
tillhandahålla skräddarsydd assistans på 
distans, definierad och administrerad av 
certifierade handledare. En handledare be-
stämmer en terapi men behåller hela tiden 
kontrollen över processen och kan anpassa 
terapiplanen beroende på sessionernas re-
sultat. På det viset blir AvDesk snabb och ef-
fektiv. Det krävs ingen medicinering och be-
handlingen kan pågå från tio upp till högst 
20 dagar. Det är vanligt att det uppnås en op-
timal återhämtning av visuella färdigheter 
redan under de första dagarna.

Lösningen utnyttjar SAAS – software-as-
a-service. Linari Medicals expertbidrag till 
produkten är dels utformandet och utveck-
lingen av AvDesk-terapin och dels att samla 
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En av komponenterna i teleterapiprodukten är en prenumererad  
tjänst – fjärradministration av systemet hemma hos patienten.
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och certifiera ett team av neurospecialister, 
ögonläkare och handledare för att delta i 
vårdprocessen. Men utöver detta krävdes 
många andra kompetenser för att utveckla 
den hårdvaruplattform som driver grafik- 
och datainsamlingssystemet. En kanske 
ännu större utmaning – liksom för alla som 
idag utvecklar smarta produkter – var konfi-
gureringen av molntjänsterna, att upprätta 
säkert anslutna fjärrenheter och att hantera 
dessa enheter under deras livstid. För dessa 
icke-kärnkompetenser vände sig Linari 
 Medicals team till ett annat team – Advan-
techs nya europeiska IoT Select-team.

a D va n t e c h  ä r  j u  vä l k ä n D  som leverantör 
av högpresterande hårdvara för inbyggda 
system. Ett nybildat team är förstärkt med 
IoT-specialister och har skärpt Advantechs 
fokus på att hjälpa kunder igenom digitala 
transformationer och stötta deras IoT-pro-
jekt. På Advantechs europeiska IoT Select 
Team finns lösningsarkitekter, mjukvaru-
utvecklare, affärsutvecklingschefer och lös-
ningsarrangörer (orchestrators). De erbju-
der tjänster som IoT-orienterad teknik- och 
affärsrådgivning, design av molnlösningar, 
hårdvarukompetens och utvecklingsstöd.

Med ett växande ekosystem för partners 
växer Advantech Europes kapacitet att leda 
olika sorters projekt hela vägen från för-
handsförsäljning och konceptvalidering till 
volymutrullning.

Möjligheten finns att vid behov utnyttja 
Advantechs industriella molnplattform-
som-tjänst – WISE-PaaS. Den innehåller 

en mängd olika programvarutjänster som 
stöder SaaS (software-as-a-service) och 
domänspecifika IoT-lösningar. WISE-PaaS-
tjänsterna är en mångsidig verktygssats för 
edge-to-cloud. Den kan tas i bruk för att ef-
fektivisera kundernas projekt och påskynda 
slutförandet. Det som ingår är databastjäns-
ter, dataanalys – inklusive maskininlärning 
och visualisering baserad på branschle-
dande programvara för instrumentpaneler. 
Dessutom går det att göra säkrad datain-
samling via MQTT och andra protokoll.

En annan innovativ funktion i plattformen 
är WISE-PaaS Marketplace. Där kan kunden 
välja att prenumerera på ett brett utbud av 
mjukvaruprodukter skapade av Advantech 
och kvalificerade partners. Marknadsplat-
sens omfattande portfölj täcker allt från all-
männa molntjänster och säkerhet till tjäns-
ter för specifika applikationer som digital 
content management, datorseende, styr-
ning och övervakning av industriell utrust-
ning.

På  D e n n a  m a r k n a D s P l at s  valde Linari 
Medical att prenumerera på tjänsten WISE-
PaaS/DeviceOn. Den hanterar grundläg-
gande utmaningar inom enhetshantering, 
som initiering (onboarding), visualisering, 
säkerhet, statusövervakning, felsökning och 
fjärruppdatering av programvara och firm-
ware (OTA, over-the-air).

Genom att utnyttja lämpliga WISE-PaaS-
tjänster kunde Linari Medical erbjuda 
vårdgivare sin innovativa AvDesk-behand-
lingslösning enligt modellen ”behandlings-

utrustning-som-tjänst”. Uthyrningen inne-
bär en lägre anskaffningskostnad och gör 
priset mer överkomligt – vilket i slutänden 
innebär ökad patientaccess till en effektiv 
 terapi för rehabilitering.

Slutsats
IoT är oöverträffat som verktyg för att för-
bättra tjänster, för att knyta kunder närmare 
och för att förverkliga alla sorters digitala 
transformationer.

För att nå sin fulla potential behöver före-
tag tillgång till ett brett utbud av kompeten-
ser. Men vanligen har de inte resurser eller 
tid att arbeta upp dessa kompetenserna på 
egen hand. Att hitta rätt partner för IoT-pro-
jekt är avgörande för att säkerställa leverans 
av en kostnadseffektiv och robust lösning 
inom tidsramen.

Advantechs tjänst WISE-PaaS konsoliderar 
olika viktiga IoT-kompetenser och möjliggör 
användning enligt den smidiga prisvärda 
modellen ”X-as-a-service”. Idag kanske fö-
retag känner till det Advantech som leve-
rerar högkvalitativ inbyggnadshårdvara, 
Men med plattformen WISE-PaaS och utök-
ningen av det europeiska IoT Select-teamet, 
blir  Advantech också en kraftfull leverantör 
av IoT-mjukvarulösningar. En av nycklarna 
är partnerskap. Advantech söker ständigt 
utöka sin kapacitet och uppmanar hård-
varu- och mjukvaruinnovatörer och tjänste-
leverantörer inklusive systemintegratörer 
att kontakta IoT Select Team för att utforska 
möjligheter till synergier och att skapa nya 
gemensamma lösningar.  n


