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Premiere på fremtidens operationsstue
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Avanceret teknologi er løsningen på de
koordineringsproblemer, mange sygehus i dag bøvler med
/ritzau/ - 5:27 - 5. dec. 2005

Som det første sted i verden er fremtidens operationsafdeling med nyudviklet avanceret
teknologi taget i brug på Horsens Sygehus. Her sporer avancerede mobiltelefoner læger og
andet personale, og storskærme med livevideo fra operationsstuerne sikrer bedre
planlægning.
- Det er første gang et sådan forskningsprojekt kører på en operationsgang. Det primære mål
er at sikre mere ro og overblik på afdelingen, og helt konkret reducerer vi antallet af
unødvendige skridt og telefonopkald, siger lektor Jakob Bardram, der er leder af Center for
Pervasive Healthcare på Aarhus Universitet, som sammen med Horsens Sygehus står bag
pilotprojektet.
Forventningen er også, at patientsikkerheden øges, og ventetiderne bliver kortere.
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