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Pressmeddelande  
 
10 juni 2013 
 
 

Harmoni, ljus och animationer på röntgenavdelningen 
vid Herlevs sjukhus i Danmark 
 
Behaglig ljussättning i valda färger, harmonisk ljud och glada animationer på väggarna är 
är något man möter i undersökningsrummet på röntgenavdelningen vid Herlevs sjukhus i 
Danmark. När patienterna slappnar av kan man få bättre bilder och säkrare diagnoser.  
 
Danmark – När det var dags att köpa ny MR-utrustning vi Herleve sjukhus i Danmark ville man 
skapa en atmosfär av lugn, trygghet och en inbjudande atmosfär. Bakom detta initiativ ligger det 
enkla faktum att stress, oro och ibland ångest i samband med en MR-undersökning kan påverka 
kvaliteten på bildåtergivningen. Bildkvaliteten är mycket viktig för att läkarna ska kunna bedöma 
ett sjukdomstillstånd och ställa en tydlig diagnos. Det i sin tur kräver lugna och trygga patienter. 
 
Fokus på hela människan 
Herlevs nya MR-utrustning är en installation från Philips med namnet Ambient Experience. 
Konceptet har redan visat sig framgångsrikt bland annat i Sverige. Idén är enkel: Om man kan 
avdramatisera undersökningen och ge patienten känslan av kontroll över upplevelsen, kan man 
också få patienten att slappna av bättre. Patienten kan nu själv vara med och påverka 
atmosfären i undersökningsrummet genom att välja ljussättning, väggdekorationer och ljud. Barn 
kan lugnas av välkända tecknade figurer med tillhörande ljud- och ljuseffekter.  
 
– Som radiologer har vi nog haft en tendens att se patienten som en kropp som ska undersökas 
och inte som en hel människa med känslor, tankar och idéer. Men det har skett stora förändringar 
på det här området, nu fokuserar vi mer på hela människan. Vi får ett bättre flöde i arbetet och 
samtidigt bättre resultat. Med den nya utrustningen har vi tagit steget fullt ut och inrättat 
undersökningsrummet med utgångspunkt i patientens upplevelse och välbefinnande, säger 
överläkaren och röntgenavdelningens chef Michel Némery. 
 
Christian Hornstrup, chef Philips Healthcare Danmark, ser mycket positivt på samarbetet med 
Herlevs sjukhus.  
– Vi har arbetat med Ambient Experience-konceptet i många länder under en längre tid, och 
erfarenheterna är mycket goda. Det är en viktig uppgift att göra ett sjukhus till en plats där 
människor i behov av vård kan känna sig trygga och i goda händer. För att åstadkomma detta 
krävs duktiga människor men också innovativt nytänkande i form av optimerade arbetsrutiner och 
lösningar som till exempel Ambient Experience konceptet. 
 
Enklare rutiner för personalen 
Den nya tekniken har många fördelar. Patienten får en betydligt bättre upplevelse av sin MR-
undersökning. Enligt en undersökning i USA har behovet av att söva barn före en MR-
undersökning minskat med 16 procent för barn under 18 år och med 28 procent för barn under 4 
år. Det finns också betydande ekonomiska fördelar. Lugna patienter innebär ett bättre utnyttjande 
av MR-utrustningen och påverkar arbetsflödet positivt. 
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För mer information välkommen att kontakta: 
Käthryn Cars, Corporate Communications Nordic 
Tel.: +46 708 32 20 22  
E-post: Kathryn.cars@philips.com 
 
Läs om Philips nyaste innovationer på 
http://www.nordic.philips.com/ 
 
Om Royal Philips   
Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHIA) är ett företag inom hälsa och välbefinnande som 
fokuserar på att förbättra människors liv genom innovationer inom områdena Healthcare, 
Consumer Lifestyle och Lighting. Philips huvudkontor ligger i Nederländerna och företaget har 
118 000 anställda i mer än 100 länder. Med en försäljning på 24,8 miljarder euro 2012 är Philips 
marknadsledande inom hjärt- och akutvård, vård i hemmet, energieffektiva ljuslösningar och 
applikationer, tandvård samt rakning och grooming för män. Nyheter från Philips hittar du på 
www.philips.com/newscenter. 
 
 


