
Nya operationssalar på Karolinska i världsklass

I den nya sjukhusbyggnaden i Solna kommer det att finnas 35 operationssalar. Med den senaste tekniken får Karolinska
Universitetssjukhuset en helt ny operationsmiljö. En av de främsta i världen. 

 

De nya operationssalarna kommer att ge en ökad patientsäkerhet tillsammans med den nya tekniken som både underlättar och förbättrar
personalens arbetssätt.

 – Vi får en miljö som är till gagn för patienterna och teamet. Med den nya tekniken och möjligheten att snabbt hantera den medicintekniska
utrustningen i de nybyggda operationssalarna kan vi komma förbi ett antal steg i arbetsprocessen. Det handlar bland annat om moment som
att snabbt kunna ta en röntgenbild eller för att själv, sterilklädd via manöverpanelen, kunna leta fram tidigare bilder och enkelt se i patientens
journal. Det spar tid under operationen och ökar patientsäkerheten säger Linus Blohmé, kärlkirurg och en i projektgruppen för de nya
operationssalarna på Karolinska Universitetssjukhuset.

I den nya operationssalen finns kameror som filmar pågående verksamhet och de kan visas på skärmarna i salen. Teamet kan få en närbild
från operationsområdet eller se patientens vitalparametrar på skärmen. De stora skärmarna tydliggör vad som händer i salen, systemet är
flexibelt och det är teamet i salen som väljer vad som ska visas.
– Alla ser på en gång om det händer något akut. Det gör att man känner sig som ett team och är delaktig, säger Beatrice Harris, som är
operationssjuksköterska på Thorax med hjärt-, lung- och kärloperationer.

Integrationslösningen med videokommunikation i operationssalarna möjliggör att det blir enklare kommunikation mellan olika
vårdverksamheter. Det blir smidigt att kommunicera från operationsrum till operationsrum utan att personalen behöver gå emellan. I
operationssalen kan man kommunicera direkt med och få stöd av en mer erfaren kollega i en annan av operationssalarna eller samtala med
annat sjukhus i Sverige och i världen genom att helt enkelt koppla upp en extern specialist på en av skärmarna.
– Det är också viktigt. Vi ser att tekniken blir ett sätt att kombinera och förbättra för att ge vård på lika villkor säger Linus Blomé, kärlkirurg.

De nya operationssalarna har högt ställda krav på luftrenhet för att minska risken för infektioner hos patienter. Kombinationen av de nya
operationskläderna och ventilation gör operationsmiljön väldigt ren.
– Sammantaget är nog operationssalarna i nya sjukhuset en av de mest moderna i världen både vad gäller integrationslösningen och
luftrenheten, säger Johan Nordenadler, projketledare för operationssalarna på Nya Karolinska Solna.

Första patienten kommer att tas emot på Nya Karolinska i Solna den 20 november 2016.

Fakta:

Alla salar är uppbyggda på samma sätt. Det kommer att finnas 35 operationssalar, varav fem hybridsalar, på nya sjukhuset.
Salarna är mellan 60, 90 och 120 kvm stora
Integrationslösning som är ny för Karolinska Universitetssjukhuset med bland annat tre 84-tumsskärmar (4K), med
videokonferenssystem och manöverpanel kommer att finnas på alla operationssalar.



På de stora skärmarna går det att visa fyra olika bilder samtidigt.
I salen finns två övervakningskameror och en kamera för operationsområdet.
Basutrustningen är operationsbord, operationslampor, större mobil operationsutrustning och en integrationslösning.
Salarna är byggda för att vara flexibla.
Den stora förändringen med de nya operationsmiljöerna jämfört med nuvarande operationsmiljöer på Karolinska Universitetssjukhuset
är storleken, genomgående hög sterilnivå, och den nya digitala tekniken och möjligheterna med den.

För mer information: 
Johan Nordenadler, projektledare nya operationssalar, PhD, MT/IKT-försörjningen Nya Karolinska Solna,
tfn: 0700-85 68 33 e-post: johan.nordenadler@karolinska.se

Linus Blohmé, överläkare och sektionschef, Kärlkirurgiska kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset, 
tfn: 08-5177 58 42

Presskontakt:  
Mirjam Kontio, pressekreterare, Karolinska Universitetssjukhuset, tfn 0739-66 13 77,
e-post: mirjam.kontio@karolinska.se

Karolinska Universitetssjukhuset är ett av Europas största sjukhus och tillsammans med Karolinska Institutet leder vi den medicinska utvecklingen i Sverige. För
oss är sjukvård, forskning och utbildning lika viktiga delar i arbetet för att förlänga och förbättra människors liv.


