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Philips og Georgia Regents Medical Center underskriver alliance for de 
næste 15 år for at fremme innovative behandlinger til en konkurrencedygtig 
pris  
  

      En ny model for sundhedssektoren for at forbedre behandlingsresultater og reducere 
omkostninger via nye teknologier, driftsplanlægning, support og konsulentydelser  

      Langsigtet alliance støtter flere GRMC-centre, bl.a. det kombinerede medicinske 
center, cancercenter og børnehospital med til sammen 632 senge. Aftalen 
repræsenterer  en værdi på cirka 300 millioner USD 

  
Andover, Massachusetts og Augusta, Georgia – Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: 
PHIA) og Georgia Regents Medical Center (GRMC), Georgias offentlige, universitets 
sundhedscenter, som er kendt for sin høje kliniske standard, har i dag offentliggjort en 
15-årig alliance. Aftalen skal sikre mere patientfokuserede behandlingsmetoder og 
skabe en innovativ forretningsmodel for nuværende og fremtidige kliniske, driftsmæssige 
og udstyrsmæssige behov på GRCMs centre og klinikker.  
  
Alliancen er en banebrydende model i USA. Aftalen, som har en værdi af cirka 300 
millioner USD og er den største af sin art for Philips, betyder, at Philips leverer en lang 
række konsulentydelser, avanceret medicinsk teknologi og ekspertise samt 
planlægnings- og vedligeholdelsesydelser til GRCM med forud fastlagte, månedlige 
betalinger i en periode på 15 år. 
 
Alliancen giver støtte til Georgia Regents Medical Center, Children’s Hospital of Georgia, 
Georgia Regents University Cancer Center og de mange ambulante klinikker, som 
betjener 4-6 millioner indbyggerei Georgia og South Carolina. Philips og Georgia 
Regents vil arbejde tæt sammen for at levere hurtigere, mere effektive og 
omkostningsbesparende ydelser fra diagnostik til behandling og til såvel indlagte som 
ambulante patienter. Alliancen dækker alle behandlingsområder, herunder radiologi, 
kardiologi, neurologi, onkologi og pædiatri, og fremmer initiativer til medicinsk forskning 
og klinisk teknologisk forskning og udvikling af innovative behandlinger.  
  
Aftalen omfatter Philips billeddiagnostiskesystemer, løsninger til patientmonitorering og 
klinisk informatik samt belysning og forbrugerelektronik. Philips giver også GRMC hurtig 
adgang til nyt udstyr og undervisningsressourcer, og Philips og GRMC vil samarbejde 
om bæredygtig udvikling og udnyttelse af innovative behandlingsprincipper. 
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”Med samarbejdet med Philips samler vi alle interessenter for at optimere vurdering og 
planlægning af fremtidens sundhedsydelser. Det er ikke længere en enkel 
forretningsmodel baseret på udbud og efterspørgsel,” siger David S. Hefner, adm. 
direktør for Georgia Regents Medical Center. “Det er vores mål at skabe en atmosfære 
af meningsfuld innovation, som vil påvirke vores patienters helbred positivt.” 
  
”Vi er stolte over at indgå denne nyskabende alliance med Georgia Regents Medical 
Center. Vi har den fælles vision, at vi kan påvirke sundhedsektorens fremtid ved at 
opfylde patienternes langsigtede behov på en kreativ og omkostningseffektiv måde,” 
siger Deborah DiSanzo, adm. direktør, Philips Healthcare.” 
  
Med mere end 100 års erfaring inden for sundhedspleje er det Philips mål at levere 
innovative løsninger til den komplekse behandlingssektor i et tæt partnerskab med 
leverandørerne af sundhedsydelser. Den langsigtede alliance med GRMC i USA følger 
samarbejder med hospitaler i Europa, Asien, Mellemøsten og Afrika, som har forbedret 
både den kliniske drift og behandingsresultaterne. 
  
Hvis du ønsker yderligere information, bedes du kontakte: 
  
Käthryn Cars 
Corporate Communications Nordic 
Mobil: +46 708 32 20 22 
E-post: Kathryn.cars@philips.com 

Rachel Bloom-Baglin                                        
Philips Healthcare                                                             
Tlf.: +1 978-659-3748  
Mobil: +1 978-221-8919                                     
E-mail: Rachel.Bloom-Baglin@philips.com   
  
Christen Carter 
Georgia Regents Medical Center 
Tlf.: +1 706-721-5733 
Mobil: +1 706-831-2196 
E-mail: chrcarter@gru.edu  
  

Om Georgia Regents Medical Center 

Georgia Regents Medical Center er et nonprofit-selskab i Augusta, Georgia, der som en 
kooperativ organisation leverer kliniske ydelser til Georgia Regents University. Det 
medicinske center med 478 senge omfatter bl.a. et intensivt behandlingscenter, 
regionens eneste traumecenter på niveau 1, Children's Hospital of Georgia med 154 
senge og det højste niveau af intensiv pleje til børn og nyfødte, og mere end 80 
ambulante klinikker, som leverer primær pleje og behandlinger inden for specialområder. 
Georgia Regents læger bliver konsekvent vurderet til at være blandt de bedste i USA i 
både America’s Top Doctors® og Best Doctors in America®. 

  

Om Royal Philips:  
Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHIA) er en virksomhed med mange aktiviteter inden 
for sundhed og velvære og med fokus på at forbedre menneskers liv gennem 
meningsfulde nyskabelser inden for sundhedspleje, livsstil og belysning. Philips har 
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hovedsæde i Holland, en årsomsætning på 24,8 mia. EUR (2012) og cirka 116.000 
ansatte med salg og serviceydelser i mere end 100 lande. Koncernen er førende i 
verden inden for kardiologi, akut patientovervågning samt hjemmebehandling, 
energieffektive belysningsløsninger og nye lysapplikationer, barbermaskiner og trimmere 
til mænd samt tandpleje. Nyheder fra Philips findes på www.philips.com/newscenter. 
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