Karolinska Universitetssjukhuset använder sig av tjänsten:

case study

Onkologutbildning
på Karolinska
Universitetssjukhuset
STV har fått förtroendet att på Onkologiska kliniken (Radiumhemmet),
Karolinska Universitetssjukhuset installera AV-teknik i kombination med
videokonferensteknik. Utrustningen har installerats i den stora aulan på
plan 1. En aula som rymmer upp till 100 personer. Leveransen omfattar
projektor med hög ljusstyrka och upplösning.

Radiumhemmet, Solna

”Intresset för videokonferens har ökat
markant sedan aulan renoverades av
STV” säger Kari Fasterius när hon visar
hur hon och hennes kollegor arbetar
med den nya tekniken.

STV grundades 1972 och är en oberoende
tjänste- och lösningsleverantör inom visuell
kommunikation och mötestjänster. Företaget
omsätter ca 100 Mkr och är ett helägt dotterbolag till Lagercrantz Group AB.

Kontakta STV om du
vill ha mer information:
Telefon: 08-568 441 00
E-post: info@stv.se
Internet: www.stv.se

Ett styrsystem med knappar, enligt önskemål för att göra hanteringen enklast tänkbar. Ljudanläggningen består dels av talstödsljud med trådlösa
mikrofoner och vita, diskreta och takmonterade högtalare samt programhögtalare på var sida om den stora duken.
Anläggningen administreras av Kari Fasterius som också stundtals varit
bollplank under den senaste ”uppgraderingen” av aulan. En uppgradering som även omfattat helrenovering av själva rummet med nya stolar för
fler sittplatser, ventilationssystem och en mycket bra belysning.
I lokalen görs utbildning, såväl internt
som externt, mestadels fokuserat kring
cancer av olika slag. Utbildningen riktar sig även mot primärvården och
hemsjukvården. Detta gör att aulan
används allt oftare också beroende på
att användningen av videokonferens
ökar och att personalen numera finner
sig mer bekväm med detta medium.
Aulan för utbildning och promoveringar
Frekvent förekommer ”Fredagsmöte”
då aulan kopplas upp främst mot Danderyds Sjukhus och Södersjukhuset.
Men videosamtal kan ske med andra landsting och andra länder.
Genom att aulan enligt önskemål utrustats med presentationsteknik
för flera PC:ar samtidigt sker här även doktorsdisputationer. Varvid en bild
kan avsättas för doktorand och den andra för opponent. Självklart kan
denna ”dubbelvisning” användas i andra sammanhang vid behov och i
videokonferens!

