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Ergotrons slittåliga medicinvagnar förbättrar  
arbetsflöden för dokumentation och läkemedelsleverans

VILLINGEN-SCHWENNINGEN, TYSKLAND

Kund: Schwarzwald-Baar Klinikum 

Industri: Hälsa och sjukvård 

Plats: Villingen-Schwenningen, Tyskland

Antal anställda: 3200

Antal sängar: 1000

Projekt: Digital dokumentation och 
förbättringar i läkemedelsleveranserna 

Produkter: Ergotron StyleView® 42 
medicinvagnar, CareFit™ Slim LCD-vagnar

Schwarzwald-Baar Klinikum 
Villingen-Schwenningen är ett 
akademiskt undervisningssjukhus vid 
universitetet i Freiburg. Med sina två 
anläggningar är det ett av de största 
hälsovårdssystemen i södra Baden-
Württemberg. För att rymma ny teknik 
och digital dokumentation behövde 
de hållbara mobila medicinvagnar som 
kunde passa in i trånga utrymmen och 
rymma standardprogramvara.

“När den nya sjukhusbyggnaden på 
platsen Villingen-Schwenningen 
planerades för 15 år sedan var 
det ingen som ansåg att digitala 
arbetsplatser kunde bli nödvändiga. 
Därför består patientrummen bara 
av en liten arbetsyta, många skåp 
och ofta ett handfat”, säger Björn 
Bechtold, biträdande direktör för IT 
och central projektledning och chef för 
IT-infrastruktur. 



Schwarzwald-Baar Klinikum tittade på 
Ergotrons portfölj för att se vad som 
kunde passa deras behov. De började 
med att implementera StyleView 
42 medicinvagn, som rymde deras 
standard IT-hårdvara och tillbehör, som 
en skannerhållare.

“Det gör administrationen mycket 
enklare än att installera separat 
IT-hårdvara som bara används för 
medicinvagnen”, sa Bechtold.

För digital dokumentation kan 
användare justera höjden på 
medicinvagnen för att kunna skriva 
sittande eller stående baserat på 
personliga preferenser och kroppstyp. 

Förutom den fullt utrustade StyleView 
42 medicinvagnen ville sjukhuset 
komplettera sin flotta med en smidig, 
utrymmesbesparande lösning.

“Vi har haft mycket bra erfarenhet av 
SV42. Våra äldsta modeller är nu nästan 
10 år gamla och används fortfarande. 
Alla som känner till vardagen på en 
klinik vet att detta talar för hur robusta 
de är. Det var därför vi återigen vände 
oss till Ergotron för en mer kompakt 
medicinvagn”, säger Bechtold.

Tillsammans med sin IT-tjänsteleverantör 
hittade de också vad de letade efter 
hos Ergotron. De valde CareFit Slim 
LCD-vagn som ett kompakt alternativ för 
att hantera medicin. Vagnen stödjer en 
sluten process, där allt från beställning 
till distribution och administration av 
mediciner kan nu dokumenteras och 
spåras på PC:n med streckkoder. Denna 
process stöder korrekt och effektiv 
medicinering för både vårdgivare och 
patienter. 

Även om CareFit Slim LCD-vagnen 
är hälften så djup som StyleView 42 
medicinvagn har teamet insett att den är 
lika robust. 

“Kvaliteten är jämförbar med SV42”, 
sa Bechtold. “Vi är övertygade om 
medicinvagnens hållbarhet.” 

Båda vagnarna stöder infektionskontroll 
med en design som är lätt att rengöra 
och som inkluderar arbetsytor och kablar 
som kan torkas av och desinficeras. 

Med Ergotrons medicinvagnar kan 
vårdgivare på Schwarzwald-Baar 
Klinikum arbeta för att uppfylla de tyska 
sjukhusens digitaliseringskrav samtidigt 
som de främjar den bästa patientvården. 
Schwarzwald-Baar Klinikum håller nära 
kontakt med Ergotron för att säkerställa 
att de har rätt utrustning för att möta 
kraven både nu och i framtiden.

“CareFit Slim medicinvagn 
gjorde det möjligt för oss att 

implementera en sluten process 
för att främja noggrannhet 

och patientsäkerhet. Allt från 
beställning till distribution och 

administration av mediciner kan 
nu dokumenteras och spåras på 

PC:n med streckkoder.”
— Björn Bechtold, biträdande IT-direktör 

 och central projektledning och 
 chef för IT-infrastruktur
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