
Philips indgår ny aftale med landstinget for Stockholms län
Stockholm, Sverige – Royal Philips (NYSE: PHG; AEX: PHIA) har indgået en aftale om patientmonitorering med Karolinska
Universitetssjukhuset, som omfatter både Nya Karolinska i Solna (NKS) og Huddinge.

Philips leverer patientmonitoreringsudstyr og applikationer, der understøtter kliniske beslutningsprocesser, som kan anvendes til overvågning
af patienters åndedrætsfrekvens, puls, blodtryk og temperatur.

”Forværring af en patients tilstand sker ofte i kølvandet på en række fysiologiske forandringer, som kan observeres op til 24 timer før en
alvorlig hændelse. Afvigelser i vitale parametre er ofte indikationer på forværring hos patienten og en øget risiko for komplikationer. Gennem
kontinuerlig monitorering af de vitale parametre kan eventuelle afvigelser opdages og håndteres i god tid”, siger Håkan Skytt, der er
kundeansvarlig hos Philips.

Aftalens rammer omfatter også et innovationspartnerskab – det vil sige et partnerskab, hvor Philips og Karolinska i samarbejde og gennem
innovation udvikler intelligente løsninger til sundhedssektoren.

”For Philips er denne type partnerskab et vigtigt og effektivt værktøj til udvikling af nye og innovative produkter, som både kan effektivisere
og øge kvaliteten i sundhedsplejen”, siger Johan Folkunger, der er chef for Philips Health Systems i Sverige.

Om systemet

Det nye patientmonitoreringssystem indsamler alle vitale patientparametre i ét samlet system. Oplysningerne bliver tilgængelige og kan
anvendes af sundhedspersonale, som er involveret i patientens pleje, så patienten får korrekt og relevant pleje på det rigtige tidspunkt.
Oplysningerne, der indsamles, lagres digitalt på Karolinska og kan anvendes til pleje- og kvalitetsudvikling samt i forskningsøjemed.



Om Karolinska Universitetssjukhuset

Byggeriet af Nya Karolinska Solna er i fuld gang, og hospitalet slår dørene op for sin første patient i 4. kvartal 2016. Størstedelen af
hospitalet forventes at stå færdigt i 2017 og planlægges at være i fuld drift i 2018. Karolinska Universitetssjukhuset er et af verdens førende
universitetshospitaler, og med det nye sygehus vil man styrke sin position inden for højt specialiseret sygepleje. Nya Karolinska Solna får
en meget patientcenteret tilgang til sygepleje og vil udvikle arbejdsgangen indenfor sygepleje ved at integrere patientpleje, klinisk forskning
og uddannelse. Dette er helt på linje med Philips' fokus på udvikling af fremtidens sygehus og redning af liv med meningsfulde innovationer,
som gør en forskel for patient og sundhedspersonale.
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Om Philips

Royal Philips, Holland (NYSE: PHG, AEX: PHIA), er en virksomhed inden for sundhed og velvære, der fokuserer på at forbedre menneskers liv
gennem innovation inden for Healthcare, Consumer Lifestyle og Lighting. Philips har hovedsæde i Holland og havde i 2015 en omsætning på
24,2 milliarder euro, cirka 104.000 medarbejdere og salg og tjenester i mere end 100 lande. Virksomheden er førende inden for hjerte- og
akutpleje samt pleje i hjemmet, energieffektive belysningsløsninger og nye anvendelsesområder for belysning samt barbering og grooming til
mænd samt tandpleje. Nyheder fra Philips er tilgængelig på www.philips.dk/presse.


