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Fremtidens operationsstue i nyt pilotprojekt
Fremtidens operationsstue med nyudviklet
avanceret teknologi er taget i brug i et nyt
pilotprojekt på Horsens Sygehus. Teknologien
løser koordineringsproblemer og mindsker
antallet af unødige opkald, øger
patientsikkerheden og giver kortere ventetider.

Tilmeld dig Netdoktors
nyhedsbrev og få overblik
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FOKUS

angst.

Sygehuse i dag er blevet så store, at det
kræver et stort overblik og en stor
planlægningsindsats at koordinere mødet
mellem læge og patient.
”Vi har ikke haft et samlet integreret system til
overvågning og planlægning af afdelingens
arbejde, og derfor er jeg sikker på, at vi med
dette system har fat i den lange ende i forhold
til de problemer vi har døjet med i årevis”, siger
Steen Friberg Nielsen, cheflæge på Horsens
Sygehus.

Hver sjette
dansker rammes
af på et eller
andet tidspunkt
depression eller
Stress og
følelsesmæssige
belastninger
forværrer
psoriasis.
Alt det der både
kan være rart
og besværligt.
Besøg Sex og
samliv

Det er Center for Persuasive Healthcare på
Århus Universitet der sammen med Horsens
Sygehus står bag projektet. Centret har allerede
fået forespørgsler på den ny teknologi fra andre
sygehuse.
Ritzau, Jyllands-Posten, 06.12.2005

Service
Spørg lægen
Test dig selv
Vagtlægen
Information
Kontakt NetDoktor
Om NetDoktor

Alle nyheder
» Småbørn er mere syge
» Ret til kunstig befrugtning for lesbiske
» Flere selvmord blandt unge kvinder

ND i andre lande
Annoncørinfo

GENVEJE:
LEKSIKON:
EMNER:

DEBAT OG STØTTE:
SERVICE:
INFORMATION:

Babyklub | Fagbogen | Rygestop | Slankedoktoren
Sygdomme | Medicin | Symptomer | Sundhed | Undersøgelser
Allergi | Depression & Angst | Børneinkontinens | Forkølelse | Høfeber |
Kvinder | Mave og tarm | Mænd | Overvægt | PMS | Psoriasis | Sport og
Motion | Vitaminer | ALLE EMNER
Debat | Patientforeninger
Spørg lægen | Test dig selv | Vagtlægen | Tilmeld nyhedsbrev
Kontakt NetDoktor | Om NetDoktor | ND i andre lande | Annoncørinfo

Oplysningerne må på ingen måde tages som erstatning for kompetent professionel rådgivning eller behandling
af uddannet og godkendt læge. Indholdet på NetDoktor.dk må ikke og kan ikke bruges som basis for at stille
diagnoser eller fastlægge behandling. Brugerbetingelser: Vigtige juridiske informationer - Læs også NetDoktors
fortrolighedspolitik.
The documents contained in this web site are presented for information purposes only. The material is in no
way intended to replace professional medical care or attention by a qualified practitioner. The materials in this
web site cannot and should not be used as a basis for diagnosis or choice of treatment. Click here - Conditions
for use - Important legal information.
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