
Sectra får order från stor amerikansk sjukhuskedja
Sectra (STO: SECT B) har tecknat ett flerårigt avtal med den amerikanska sjuvårdskedjan Carilion Clinic i Virginia. Genom avtalet
kommer Carilion att installera Sectras IT-lösning för hantering och lagring av röntgenbilder (PACS) samt Sectras system för
stråldosövervakning på sina sju sjukhus som ger service till cirka en miljon människor i västra Virginia. 

- Varje beslut vi tar på Carilion handlar om att förbättra vården för våra patienter, säger Evelyn Garcia, läkare och klinikchef på
radiologiavdelning på Carilion Clinic. Vi ser fram emot att med hjälp av Sectras lösningar öka vår effektivitet, få förbättrad tillgång till kliniska
verktyg och en bättre integration mellan våra olika IT-system. Och det är bara början.

Avtalet omfattar även Sectras IT-system för hantering av mammografibilder och Sectras system för planering och uppföljning av ortopediska
operationer. Sectras lösningar är utvecklade för att klara kraven från verksamheter med hög belastning och med stabilitet och användbarhet
som högsta prioritet. De möjliggör en mer patientcentrerad vård där bilder och information följer patientens väg genom vårdkedjan med
särskilt fokus på att öka effektiviteten inom cancervården.

Sectra har toppranking i kundnöjdhet
Sectra PACS toppade för andra året i rad medicinteknikbranschens viktigaste kundnöjdhetsutvärdering i USA ”Best in KLAS” som
sammanställs av analysföretaget KLAS. För första gången gjorde KLAS också en motsvarande mätning utanför USA och även i denna kom
rankades Sectra ut som den globalt ledande leverantören. I USA placerade sig Sectra för första gången även i topp i de mindre kategorierna
”medelstora och små sjukhus” samt för ”radiologiska kliniker”.Läs mer om om Sectra’s höga kundnöjdhet och KLAS utvärdering på
sectra.com/klas
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Om Sectra

Sectra grundades 1978. Koncernens verksamhet omfattar nischerna medicinska system och avlyssningssäkra kommunikationssystem. Sectra har kontor i
tolv länder och säljer genom samarbete med partner produkter över hela världen. Huvudkontoret ligger i Linköping och företaget har vuxit fram ur forskningen
vid Linköpings universitet. Omsättningen uppgick helåret 2014/2015 till 961 Mkr. Sectra är noterat på NASDAQ OMX Stockholm AB. För mer information
besök vår hemsida: www.sectra.com

Inom medicinsk IT utvecklar och säljer Sectra IT-system och produkter för röntgenkliniker och andra bildintensiva avdelningar, mammografi- , ortoped- och
reaumatologkliniker. Över 1 700 svenska och utländska sjukhus använder systemen i daglig drift. Detta gör Sectra till ett av världens ledande företag inom
system för hantering av digitala röntgenbilder. I Skandinavien har Sectra en marknadsandel på mer än 50 procent av alla filmfria installationer. Förutom i
Skandinavien finns Sectras system installerade hos kunder i Nordamerika och de flesta större länder i Europa och Fjärran Östern.


