COSMIC Dictation &
Speech Recognition
COSMIC Dictation och Speech Recognition är lösningar för att effektivisera vårdpersonalens journalföring och bygger på samma tekniska infrastruktur. COSMIC Dictation
stödjer dikterarens och sekreterarens arbetsprocess med att hantera skapandet och
transkriberingen av diktatet. COSMIC Speech Recognition är en taligenkänningslösning med röststyrning som möjliggör en realtidsjournal.
COSMIC DICTATION
COSMIC Dictation är enkel och effektiv att arbeta med och är helt integrerad i Cambio COSMIC. Du dikterar
med en diktafon och journalanteckningen skapas i form av en ljudfil
som läkarsekreteraren kan lyssna av
och skriva in i Cambio COSMIC. Alla
i organisationen som är behöriga kan
följa diktatets status via tydliga processer i diktatlistan.
En ovärderlig hjälp för sekretaren
För sekreterarens dagliga arbete
blir COSMIC Dictation ett oumbärligt hjälpmedel. Här kan sekreteraren
bland annat se om någon börjat skriva
på diktatet, följa status, skicka för signering. Spelaren har utvecklats och
designats för att vara maximalt användarvänlig och anpassad för den specifika användarrollens behov. Även diktat skapade utanför Cambio COSMIC
kan läggas till det lättnavigerbara
gränssnittet. En smart egenskap är
också att COSMIC Dictation fungerar
med flera olika typer av hårdvara.
Diktatlistan – hjärtat i COSMIC
Dictation
Diktatlistan spelar naturligtvis den mest
centrala rollen i COSMIC Dictation.
Med ett dubbelklick på ett patientkopplat diktat i diktatlistan öppnas

journalens skriv-vy och sekreteraren
kan börja skriva direkt. Dikteraren
ser diktat som inte är färdigdikterade
och sekreteraren ser alla diktat som
ska transkriberas. Båda rollerna kan
sedan välja om de vill utöka eller
begränsa sökresultatet ytterligare.
Som användare har du möjlighet att
välja arbeta i ett minimerat diktatfönster. Du navigerar med diktafonens knappar. Det minimerade fönstret kan enkelt expanderas och därefter minimeras igen. Om diktafonen
har funktionen EOL (End of Letter)
öppnas diktatet automatiskt, så att
man kontrollera eller ändra information om Vårdkontakt, Prioritet etc.
Journalanteckningar
Sekreteraren använder diktatet för
att exempelvis skriva in en journalanteckning, men det kan också vara för
att skriva ett brev eller något annat
som har dikterats.
COSMIC SPEECH RECOGNITION
Skrivandet av journalanteckningar har
aldrig varit så enkelt som det är med
COSMIC Speech Recognition. COSMIC
Speech Recognition är en taligenkänningslösning som är fullständigt integrerade i Cambio COSMIC och fungerar sömlöst med de övriga dokumentationstekniker; Tangentbordet och

Cambio Healthcare Systems grundades 1993 och har sedan dess levererat heltäckande IT-lösningar för hälso- och
sjukvårdsorganisationer. Idag är Cambio ett e-hälsoföretag, som tillhandahåller smarta, pålitliga och användarvänliga lösningar för att förbättra vård och patientsäkerhet, med en marknadsledande position i Norden och närvaro i
Storbritannien vilket inkluderar mer än 100 000 användare. Vi är engagerade i att förbättra hälso- och sjukvården
samt patientsäkerheten.

COSMIC Dictation. COSMIC Speech
Recognition baserar sig på den världsledande taligenkänningsmotorn från
Nuance (Speech Magic). Istället för
att skriva journalanteckningen med
tangentbordet eller dikteras, skrivs
journalanteckningen med hjälp av din
röst. Allt du behöver är en diktafon!
Du kan även röststyra COSMIC med
hjälp av din diktafon och uppnår ett
smidigare och effektivare arbetssätt.
I sökord med fritext kan du använda
dig av olika fraser som redan finns
i COSMIC:s frasregister. Du får en
direkt återkoppling på att det du
dikterat ser bra ut i skrift och är inte
beroende på att vänta på någon
annan för att få något skrivet i journalen! Taligenkänning ökar följsamheten
till journalmallarnas struktur och gör
anteckningarna mer koncisa. COSMIC
Speech Recognition ökar patientsäkerheten då den möjliggör att användaren dokumenterar och signerar journalanteckningen vid ett och samma
tillfälle. COSMIC Speech Recognition
reducerar tiden och antalet processteg
avsevärt för färdigställandet av en journalanteckning. Journalanteckningen
blir färdig och tillgänglig direkt för alla
inblandade i vården! Det gör att nästa
steg i vårdkedjan har all information
om patienten.

