90% besparelse på energiforbruget

af Susan Karmar, care-call a/s

Gavn miljøet - skift
til patientterminaler

I øjeblikket er der stor fokus på miljø og
energieffektivitet i det offentlige indkøb.
Elsparefonden skrev således d. 12.
marts, at halvdelen af alle offentlige
indkøb i EU skal være grønne i løbet af
det næste år. Det er EU’s miljøministre
blevet enige om.
Og der er mange fordele ved at
tænke grønt, når hospitalerne skal købe
ind. Gevinsterne er blandt andet bedre
miljø, bedre økonomi og bedre image.
Et af de mange steder, hvor det er
oplagt at spare på strømforbruget, er de
TV, man tilbyder patienterne på sengestuerne.

90 % strømbesparelse

’Ved at udskifte de traditionelle TV med
terminaler kan man opnå en energibesparelse på op mod 90 % - og samtidig
øge patienttilfredsheden.’

På mange hospitalers sengestuer anvendes stadig de gamle billedrørs TVapparater. Ved at skifte til de mindre
LCD terminaler, kan man i dag opnå en
besparelse på energiforbruget på op
mod 90 %, hvilket umiddelbart vil kunne
mærkes som en direkte økonomisk besparelse på mellem 500 og 600 kr. for
hvert apparat - og det er altså hvert eneste år. En besparelse man opnår blot ved
at udskifte apparatet.
Da de små LCD-terminaler endvidere
udvikler meget mindre varme end de
traditionelle TV, vil der være afledte
besparelser på strømforbruget i form
af et reduceret behov for køling og
ventilation på hospitalsstuerne - forhold der også vil kunne mærkes som
strømbesparelser og dermed forbed-

ret ø
 konomi og mindre påvirkning af
miljøet.

Anvend besparelser til
forbedring af arbejdsog patientmiljøet
De økonomiske besparelser kunne
måske være med til at finansiere ind
købet af patientterminaler og således på
samme tid tilgodese såvel patienter som
personale.
Ofte ønsker patienterne blot at blive
raske i fredelige og rolige omgivelser
uden for mange forstyrrelser fra medpatienter og personale. At de fysiske
behov dækkes er naturligvis afgørende,
men de psykiske og sociale behov må i
den forbindelse ikke underkendes.
Med de små patientterminaler opnås en langt større patienttilfredshed,
idet den enkelte patient får valgfrihed i
forhold til adgangen til underholdning,
information og eventuelt komfortstyring
ved sengen.
Tillige vil man opnå mere rolige sengestuer til gavn for såvel patienter som
personale, idet lydniveauet kan sænkes.
Der vil ligeledes være mindre behov
for hjælp til betjening af udstyret, der
er helt tæt på patienten og tillige meget
enkelt at anvende. Patienterne vil også
opleve et pænere indemiljø, idet de små
fjernsyn ikke forstyrrer den eksisterende
arkitektur ligesom de store TV-apparater, der typisk er opsat på store stativer
midt i sengestuerne.

’Uanset om terminalen skal
monteres på et sengebord,
en installationssøjle, sengen,
væggen eller i loftet – stationært eller flytbart – så findes
der en monteringsløsning.’

For arbejdsmiljøet opnås også en række
fordele, idet rengøringen af patientterminalerne er betydeligt mindre
tidskrævende end ved de traditionelle
TV-apparater og risikoen for smittespredning via fjernbetjeninger og andet
apparatur reduceres betydeligt. Samtidig vil patientterminalerne ikke være så
meget i vejen, når plejepersonalet skal
bevæge sig rundt i stuerne under det
daglige arbejde, idet de er så små, at de
blot kan skubbes væk med en hånd.

der er leverandør af apparaterne, har
således allerede installeret næsten 1.300
patientterminaler til danske sygehuse
og hospitaler og erfaringerne er rigtig
gode.
care-call, der har specialiseret sig i
patientkaldeanlæg og patientunderholdning, tilbyder gerne en demonstration af
udstyret i det rette miljø, så man bedre
får et indtryk af de mange muligheder,
der er med individuelle patienttermi
naler.
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Gevinster til alle
En beslutning om at skifte fra de traditionelle TV-apparater til de små patientterminaler giver gevinst til alle:
• Miljøet, idet der spares energi
• Patienterne, der bliver mere tilfredse
og dermed måske endda hurtigere
raske
• Personalet, der får mere plads i det
daglige arbejde og slipper for at
hjælpe patienterne med betjeningen
af TV
• Sygehusvæsenet, der får forbedret
totaløkonomien

Mange har allerede
valgt patient-TV
Da erfaringerne viser, at der med
patientunderholdning opnås større patienttilfredshed er der allerede mange
sygehuse, der har valgt at installere de
små patientterminaler. care-call a/s,

’Patienterne får større valgfrihed, når de kan have terminalen tæt på sengen og de
undgår samtidig at forstyrre medpatienter, hvilket giver et mere behageligt miljø på
sengestuen.’
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