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Status for tv og tablets på regionens hospitaler
På mødet i Forretningsudvalget den 9. februar 2021 blev der ønsket
et notat til regionsrådets møde vedrørende status for udbredelsen af
TV og tablets på regionens hospitaler samt hvilke kanaler, det er
muligt at se.
Nedenfor følger en overordnet status for regionens somatiske
hospitaler og Psykiatrien.
Regionshospitalet Randers
På Regionshospitalet Randers er der 250 TV mens der er 25 tv på
matriklen i Grenaa.
Der ca. 30 tablets i brug i Akutafdelingen til patienter.
På Regionshospitalet Randers kan man se:
DR1 (analog/digitalt)
TV2 (analog/digitalt)
TV2 News (analog/digitalt)
DR2 (analog/digitalt)
TV2 Østjylland (analog/digitalt)
DR Ramasjang (analog/digitalt)
TV2 Sport (analog/digitalt)
TV2 Charlie (analog/digitalt)
TV2 Fri (analog/digitalt)
TV2 Zulu (analog/digitalt)
Østjylland (analog/digitalt)
Infokanal (analog/digitalt)
Folketinget (digitalt)
DR 1 syn (digitalt)
DR 2 syn (digitalt)
I Sundhedshuset Grenaa kan følgende kanaler ses:
DR 1 (analog/digitalt)
DR 2 (digitalt)
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DR 3 (digitalt)
DR K (digitalt)
DR Ramasjang (digitalt)
DR Ultra (digitalt)
TV2 (analog/digitalt)
Østjylland (digitalt)
ZDF (analog/digitalt)
Regionshospitalet Horsens
Regionshospitalet Horsens har ca. 255 TV-apparater og 15 tablet, der
bruges af patienter til at se TV på. Apparaterne anvendes på
sengestuer, venteområder og opholdsstuer. De fleste sengestuer har
et enkelt TV, men på enkelte afsnit er der et apparat pr. seng. Der er
enkelte sengestuer, der endnu ikke er udstyret med et TV-apparat,
men i forbindelse den aktuelle renovering og ombygning på
hospitalet, vil disse stuer også blive udstyret med et TV – så det på
sigt vil være muligt at se TV på alle stuer (med meget få undtagelser
hvis nogen).
Hospitalet har følgende to kanalløsninger:
 Hospitalets egen fællesantenne hvor der kan modtages: DR1,
DR2, og TV2
 En nyere "boks-løsning" hvor der kan modtages: DR1, DR2,
RAMASJANG, TV2, TV2 ZULU, TV2 CHARLIE, TV2 FRI, TV2
NEWS, TV2 SPORT, SVT1, SVT2, NRK1, NRK2, NRK3, ZDF, og
RTL.
Ca. 90 apparater er på hospitalets egen fællesantenne, men de
resterende apparater er på den anden løsning.
Udover ovenstående har hospitalet også år tilbage fået doneret nogle
tablets til patientbrug. Hvis ikke alle er langt største delen af disse
dog udtjente og dermed kasseret.
Aarhus Universitetshospital
Hospitalet har i alt 1167 TV og 29 Tablets.
Følgende programmer vises i grundpakken:
DR1
DR2
DR Ramasjang
TV2
TV2 Zulu
TV2 Charlie
TV2 Fri
TV2 News
TV2 Sport
Folketingskanalen
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TV4 Sv.
SVT1
SVT2
NRK1
NRK2
NRK3
Sat 1
3 Sat
ZDF
RTL
ARD
NDR
Disney Ch. (Kan vises de steder, der ligger børn, uden merpris).
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Hospitalsenheden Vest (nuværende matrikler).
Antal tv på nuværende matrikler:
Holstebro:
319 stk.
Herning
183 stk.
Lemvig og Ringkøbing
10 stk.
I alt

512 stk.

Hospitalsenheden Vest har nogle enkeltstående projekter og opgaver
som løses med tablets. Hertil har HEV 3 tablets til test i forbindelse
med test af en fremtid tablet løsning til Gødstrup.
Der er 3 tablets på Onkologisk Sengeafsnit i test som patienttablets
med TV til Gødstrup(PowerNet). Derudover har HEV ca. 20 forskellige
tablets til forskellige formål, herunder patient spørgeskemaer,
kostregistrering mv. Disse forventes integreret i en ny samlet løsning
i Gødstrup.
Det nuværende udbud af TV kanaler i Hospitalsenheden Vest er
hovedsageligt basseret på analog antenneanlæg, hvor kun et
begrænset antal kanaler kan tilbydes:
DR1, DR2, DR Ramasjang, TV2 og TV2 News
Den fremtidig kanalpakke i bl.a. Gødstrup, vil være med
udgangspunkt i Region Midts TV-pakke, hvilket pt. indeholder:
DR1, DR2, Ramasjang
Alle TV2 kanaler (TV2, Midt-Vest, News, Charlie, Zulu, Fri og Sport)
Svenske kanaler (Kanal-4, SVT1, SVT2)
Norske kanaler (NRK1, NRK2, NRK3)
Tysk (SAT.1, 3Sat, ZDF, RTL, ARD, NDR)
Hospitalsenhed Midt
Fordelingen af TV og tablets på matriklerne er følgende:

Viborg
Silkeborg
Hammel
Skive
I alt

404 TV hvor af 88 er Tablets fra Care-Call og PowerNet
129 TV hvor af 32 er tablets fra Care-Call
110 TV
53 TV
696 TV

På Hospitalsenhed Midt er der TV i sengestuerne. HEM har både 1, 2,
3 og 4-sengsstuer, hvor det er blandet, om det er tablets eller TV.
I Akuthuset er det kun 1 sengs stuer. HEM har flere steder TV i
fællesrum, men det er op til den enkelte afdeling om de vil have det.
HEM har 4 forskellige matrikler, med forskellige signaler koblet til
hospitalerne. Det betyder, at HEM modtager TV fra Boxer, Canal
Digital, Yousee og PowerNet.
Hospitalsenheden har et meget forskelligt TV udbud, men DR og Tv2
er med i alle pakkerne. HEM har forsøgt at lave et bredere TV udbud,
hvor patienterne har tendens til at være længere.
Den "Standard" løsning som der købes ind på pt via "PowerNet"
kommer med en fast programpakke som bliver leveret via
Internettet. Den har følgende kanaler: DR’s tv-kanaler, TV 2
Danmark, TV 2 Charlie, TV 2 Fri, TV 2 News, TV 2 Zulu, TV 2 Sport,
alle TV 2 regionskanaler, alle nabolandskanaler (herunder SVT 1, SVT
2, ARD. ZDF, NDR, RTL, NRK, svensk TV 4, TV 2)
Psykiatrien
I forhold til Psykiatrien kan det oplyses at der samlet set er ca. 289
tv. Fordelingen af TV ift. sengestuer og fællesområder varierer
imellem de enkelte afdelinger og afsnit. Som udgangspunkt er der TV
i fællesområderne. De sengestuer, hvor der ikke er et fast TV, kan
der som regel tilsluttes et TV. De fleste afdelinger har desuden TV,
som kan udlånes til brug i sengestuer.
Anvendelsen af iPads til patienter er begrænset til 7 iPads fordelt på
to afdelinger.
Brugen af tv-pakker følger for flere afdelingers vedkommende det
somatiske hospitals udbud. Danske kanaler, som DR 1, DR 2 og TV 2
samt øvrige kanaler, som forefindes i grundpakkerne er tilgængelige.
Nogle steder har man særlige kanaler ift. patientgrupperne. Børneog Ungdomspsykiatrien har eksempelvis typisk Disney Channel, mens
flere afsnit, særlig i retspsykiatrien, har tv-kanaler der viser meget
sport, f.eks. Kanal 5, Kanal 6, TV3+ og TV3-Sport.
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