2012-03-14 14:04 CET

Hjärtnätverket Gertrud blir Årets
videoanvändare
Karolinska Sjukhuset och Hjärt-Lungfonden tilldelas utmärkelsen Årets
videoanvändare 2011 för videonätverket Gertrud som kopplar ihop landets
barnsjukhus och ger hjärtsjuka barn i Sverige både bättre och snabbare vård.
Cisco står bakom utmärkelsen som i år utdelas för sjunde året.
- Det är väldigt roligt att Gertrud får utmärkelsen och att projektet
uppmärksammas. Framför allt är jag glad och stolt över att Gertrud innebär
en markant bättre hjärtsjukvård för barn och att videonätverket med största
sannolikhet redan har räddat flera liv, säger Bo Lundell, projektledare för
Gertrud samt docent och överläkare på Karolinska
Universitetssjukhuset/Astrid Lindgrens barnsjukhus.
Så här lyder Ciscos motivering: ”Karolinska Sjukhuset och Hjärt-Lungfonden har
med banbrytande användning av Ciscos videotjänster i sjukvården gett många fler
barn tillgång till specialistvård, oavsett var de bor sig i Sverige. Projektet Gertrud
är ett lysande exempel på hur kvalificerad specialistvård kan nå långt utanför de
stora sjukhusen.”
1 000 barn föds med hjärtfel
Varje år föds cirka 1 000 barn med hjärtfel i Sverige. Samtidigt finns det bara
32 barnkardiologer (hjärtspecialister) och de är i regel lokaliserade på de
större universitetssjukhusen. För familjer med hjärtsjuka barn på landsorten
har det inneburit långa resor och mycket oro. Tills Gertrud kom.
Videonätverket som bygger på Ciscos videoteknik infördes under 2011 på 34
barnsjukhus runt om i landet för att ge barnkardiologer möjlighet att dela
kunskap och erfarenheter, ställa diagnoser på distans och fatta beslut om
behandling utan att de själva eller patienterna skulle behöva resa.

- I många lägen är det kritiskt att kunna ställa en snabb diagnos och då finns
det inte tid för resor eller att skicka röntgenbilder kors och tvärs över landet.
Från förra året finns det flera konkreta exempel då videokonferenssystemet
spelade en helt avgörande betydelse för patienterna, säger Bo Lundell.
Tre framgångsfaktorer
Gertrud har finansierats av Hjärt-Lungfonden efter insamlingar över hela
landet och genomförts av Karolinska Universitetssjukhuset som skötte
upphandlingen där Cisco och en rad andra aktörer deltog. Bo Lundell
konstaterar att det inte finns något liknande system i hela världen och menar
att projektet har blivit en framgång av främst tre skäl.
- Vi läkare har drivit och styrt projektet utifrån våra behov, det har varit ett
verksamhetsprojekt och inte ett IT-projekt. Det tror jag är en viktig poäng.
Den andra framgångsfaktorn är att Hjärt-Lungfonden har initierat och stött
projektet. På så vis har vi kunnat införa ett och samma system på alla sjukhus
samtidigt och inte behövt göra enskilda upphandlingar. Den tredje faktorn är
Ciscos videoteknik som ger hög kvalité och är lätt att använda.
Den totala kostnaden för Gertrud uppgick till 7,5 miljoner kronor och Bo
Lundell bedömer att samhället redan kan ha sparat in mer bara på minskat
resande för hjärtsjuka barn och deras föräldrar.
Ciscos videosystem används sedan tidigare i ett flertal svenska
vårdverksamheter. Andrés Portillo, Sverigechef för Cisco Collaboration, menar
att det finns en stor potential för videokommunikation i vården.
- Den självklara effekten är lägre resekostnader, men de riktigt viktiga
effekterna handlar om högre vårdkvalité och bättre livskvalité för patienterna.
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