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Primärvården i Västmanland satsar på väntrums-TV
Nu satsar landstingets egna vårdcentraler i Västmanland på väntrums-TV med syftet att
lättare nå ut med information till patienter.
Allt fler vårdgivare installerar väntrums-TV i väntrummen för att ge patienter relevant information
och rogivande underhållning. På dedikerade skärmar visas en vårdanpassad TV-kanal både i
väntrum och behandlingsrum inom tand-, sjuk- och hälsovården. Vårdgivarna kan själva publicera
patientinformation i kanalen vilken sedan varvas med övrig underhållning. Väntrums-TV får hög
uppmärksamhet av patienterna och har även en bevisat lugnande effekt. Såväl vårdgivare som
patienter är mycket positiva till tjänsten.
Landstingsdrivna primärvården i Västmanland använder nu väntrums-TV på 14 av sina egna
vårdcentraler och kanalen drivs i samarbete med Nordisk Väntrums-TV AB.
”Vi har ett stort behov av att effektivt nå ut med information från såväl centralt som lokalt håll till
våra patienter utan att denna försvinner i mängden av dagens stora informationsflöde. VäntrumsTV är ett effektivt sätt att nå fram med informationen så att patienterna tar till sig den. Som jag
ser det är hemligheten att informationen blandas upp med ett varierat flöde av underhållning i
kanalen”, säger Peter Tilly, primärvårdschef i Västmanland.
Leverantör av väntrums-TV till landstinget är Nordisk Väntrums-TV som idag sänder på 1.450
skärmar hos 650 såväl landstingsanslutna som privata vårdinrättningar över hela Sverige.
”Vi är givetvis mycket glada att landstingets vårdcentraler valt att använda väntrums-TV för att
effektivt kommunicera med sina patienter. Nu kan personalen enkelt via webben styra
informationen som visas på skärmarna. Informationen blandas med underhållning såsom nyheter
och väder. Ett mer synligt och trevligt alternativ till lappar som skall trängas på anslagstavlor”,
säger Brodde Wetter, VD Nordisk Väntrums-TV.

Om Nordisk Väntrums-TV AB
Nordisk Väntrums-TV är Sveriges största mediebolag med digital patientinriktad kommunikation.
Bolaget sänder, i samarbete med TV4 och DOKTORN.com, marknadens ledande väntrumskanal på
dedikerade skärmar i väntrum och behandlingsrum i sjuk-, tand-, och hälsovården. Kanalen sänds
idag på 1.450 skärmar hos 650 mottagningar och ramavtal finns med bl.a. Praktikertjänst.
Kontakt: VD Brodde Wetter, 0707-99 78 72, brodde.wetter@nvtv.se

Om Landstinget Västmanland
Landstingets viktigaste uppgift är att ge god hälsovård, sjukvård och tandvård till varje
medborgare. I landstinget Västmanland arbetar runt 6.000 anställda inom cirka 70 olika yrken. 80
procent är kvinnor. Landstinget är den näst största arbetsgivaren i länet, efter Västerås stad.
Kontakt: Primärvårdschef Peter Tilly, 0703-95 44 20, peter.tilly@ltv.se
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