COSMIC Birth
– Mödravård, Förlossning och BB i en och samma funktion
Med Cosmic Birth följer du den gravida kvinnans väg genom hela vårdkedjan: från
första besöket på mödravården till återbesöket efter att barnet fötts. COSMIC Birth
riktar sig till dig som arbetar inom Mödravården, Förlossningen och BB. COSMIC Birth
består av tre delar: Partogram, Journaltabell och ett unikt Översiktsdokument som
tillsammans med övriga funktioner i COSMIC skapar ett heltäckande processtöd.
1. PARTOGRAMMET – TOTAL
ÖVERBLICK UNDER FÖRLOSSNINGEN.
Partogrammet används för att löpande
dokumentera undersökningar, registreringar och ordinationer under förlossningen. Dokumen
tationen ser du
grafiskt i en tidsskala i takt med att
partogrammet fylls på med information. Partogrammet och dokumentationen kan även nås från vyn Graviditet
i Journalen, där all graviditietsrelaterad
patientinformation samlas.
Registreringar
Här registrerar barnmorskan fortlöpande fosterposition, livmoderhalsens längd samt andra händelser under förlossningen exempelvis
smärtlindring, CTG, blodtryck, blödning, med mera. För livmoderhalsens
öppningsgrad kan du välja att visa en
aktionslinje, en så kallad ”Action line”
enligt Dublin-modellen.
Registreringar som görs i partogrammet kan även sparas som en
journalanteckning i den kronologiska
journalen.
Läkemedel och infusioner som
ordineras under förlossningen visas i
partogrammet. Det är enkelt att från
partogrammet se vilka ordinationer
som patienten har och sedan välja ut
just de som ska visas i partogrammet.

Partus
När barnet föds registreras uppgifter
från födseln i COSMIC Birth såsom
tid för födsel, barnets kön, hur förlossningen avslutades med mera. När
uppgifterna signeras skapas en journalanteckning baserad på uppgifterna från födseln i både mammans och
det nyfödda barnets journal. I och
med att barnets födsel registrerats
i COSMIC Birth skapas det en länk
mellan mamman och barnet som gör
att det är lätt att växla mellan mammans och barnets journal.

2. JOURNALTABELLEN
– PERFEKT ÖVERBLICK
Journaltabellen är ett praktiskt komplement till den kronologiska journalen i Cambio COSMIC. Här sker värdeinmatningen i tabellformat och om
du vill kan du få värdena grafiskt presenterade, tex symfus fundus kurvan.
Journaltabellen utgår från mallar
uppbyggda av sökord och lokala
analyser. Liksom den kronologiska
journalen, går det att använda mallar som kan vara gemensamma eller
specifika för flera verksamheter.
Självklart kan du kommentera värden på sökord och lokala analyser.
Dessa kommentarer sparas i journaltabellen. Och du kan även välja att

skapa en journalanteckning till den
kronologiska journalen baserat på de
värden och kommentarer du matat in
i journaltabellen.
Journaltabellen kan specialanpassas för patienten genom att lägga till
eller ta bort rader. Till exempel kan du
lägga till ett sökord som normalt inte
ingår i basprogrammet för gravida
kvinnor.

3. ÖVERSIKTSDOKUMENTET
– SAMBANDSCENTRALEN
Välkommen till hjärtat av COSMIC
Birth. Översiktsdokumentet är en
speciellt framtagen funktion med
fokus på MVC, Förslossning och BB.
Här får personalen en klar överblick
över hela graviditeten.
Översiktsdokumentet består av
ett antal sökord som hämtar det
senaste värdet från den kronologiska
journalen för graviditeten. På detta
sätt kan till exempel personalen på
Förlossningen få en överblick över hur
graviditeten har varit när den gravida
kvinnan kommer in till Förlossningen.
Likväl får mödravården en överblick
hur förlossningen fortlöpte utan att
behöva bläddra igenom en hög av
journalanteckningar.
Du kan filtrera ett översiktsdokument, till till exempel genom att skapa

ett filter med de sökord som ingår i den
sammanfattning i slutet av graviditeten
som mödravården gör så att förlossningen lätt och enkelt kan ta del av den
informationen, eller endast de sökord
som fortfarande saknar värde. Det sistnämnda kan vara användbart om du
snabbt vill titta igenom dokumenten
och fylla i de sista uppgifterna som
ingår i rapporteringen till medicinskt
födelseregister.
Graviditetsvyn – alltid synlig, alltid
öppen
Om COSMIC används på MVC, förloss
ningen eller BB samlas all dokumen-

tation som förs under graviditeten,
förlossningen och eftervården i en
graviditetsvy i journalen. På så vis kan
exempelvis en barnmorska ta del av
patientinformation oavsett inom vilket
av dessa områden hon arbetar.
För personal som arbetar inom
obstetrikverksamheten är denna vy
i journalen alltid synlig eftersom det
ska vara möjligt att initiera dokumentation kring en ny graviditet, läsa om
hur en graviditet fortlöper, samt ta del
anteckningar från förlossningen vid
en efterkontroll. Från graviditetsvyn
kan du även skriva nya anteckningar,
starta journaltabeller och partogram

och mycket mer. All dokumentation
som rör graviditeten visas även i
COSMICs andra journalvyer, det vill
säga inte enbart i graviditetsvyn. På
så sätt blir den tillgänglig för personal
som behöver ta del av dokumentation från graviditeten men som inte
arbetar inom obstetrikverksamheten.

COSMIC BIRTH – EN SNABBGENOMGÅNG:
COSMIC Birth är precis som övriga Cambio COSMIC funktioner uppbyggd utifrån lättöverskådlighet och effektivtitet som
grundprinciper. Här är de viktigaste funktionerna i korthet:
Översiktsdokumentet
Här får personalen på MVC, Förlossningen och BB en klar överblick över hela graviditeten.
Journaltabellen
Dokumentation av värden i tabellformat under hela graviditeten. Visas som grafiska kurvor om så önskas.
Partogram
Löpande under hela förlossningen.
Graviditetsvyn
Här samlas information om den aktuella patientens graviditeter.
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