COSMIC Nova
– E-hälsa med innovationskraft
Med COSMIC Nova får du som är hälso- och sjukvårdspersonal skräddarsydda produkter
där design och funktionalitet sammanlänkas med innovativt tänkande. Det dagliga arbetet blir smidigt och enkelt tack vare att du alltid har rätt information där du behöver den,
oavsett om du använder datorer, läsplattor eller pekskärmar.
COSMIC Nova är en utökning av
Cambio COSMIC som ger personalen större möjlighet att arbeta med
Cambio COSMIC situationsbaserat.
Detta är möjligt tack vare att COSMIC
Nova-produkterna är framtagna i de
specifika sammanhang som de är
tänkta att användas i.
Först ut inom COSMIC Novaserien är COSMIC Nova Ward – en
skräddarsydd produkt för det dagliga arbetet på vårdavdelningen där
COSMIC Nova Ward Whiteboard och
COSMIC Nova Ward Tablet ingår.

COSMIC NOVA WARD
Välkommen till ett avdelningsarbete i
e-hälsans tecken. COSMIC Nova Ward
är en helt skräddarsydd produkt för
avdelningsarbetet. Målgruppen är den
personal som arbetar på en avdelning
och ingår i patientens vård vid vårdtillfället såsom sjuksköterskor, undersköterskor, läkare, sjukgymnaster, samordnare med flera.
I COSMIC Nova Ward ingår en
digital vårdavdelningsöversikt som du
använder en stor pekskärm till. Där får
du lätt överblick och kan planera för
avdelningens alla patienter. I COSMIC
Nova Ward ingår också en applikation
för en läsplatta för fördjupad patientinformation och där får du även tillgång
till din checklista.
Då COSMIC Nova Ward integreras
med Cambio COSMIC får du både en

snabb överblick av avdelningens alla
patienter och en specialiserad del med
den information som behövs när du vill
fördjupa dig kring en patient i taget.
En viktig brygga mellan dessa delar är
checklistan som möjliggör snabb dokumentation, planering och uppföljning,
både vid ronden och vid den kontinuerliga vården av patienten. Genom ett
par klick kan aktiviteter kring patientens
vård läggas till planen och fördelas om
så önskas mellan personalen. Lika smidigt är det att dokumentera det som
gjorts vid vården av patienten.

COSMIC NOVA WARD
WHITEBOARD
På den interaktiva tavlan där COSMIC
Nova Ward Whiteboard presenterar
avdelningens alla patienter, kan du
enkelt följa de patienter som du har
ansvar för. Översikten talar om vad
som händer med patienterna idag,
vilka som ska hem, om det är något
akut att hantera, med mera. Det är
dessutom smidigt att lägga på den
här informationen på tavlan och det
känns tryggt att det direkt uppdateras för alla tavlor som visar översik-

ten. Att fördela patienterna mellan
eller inom vårdlagen görs också på
ett enkelt sätt. Det finns fler smarta
lösningar att upptäcka när du använder COSMIC Nova Ward Whiteboard.

medelslistan och följa upp provsvar
och remisser i dialog med patienten.
Dessa arbetsuppgifter är naturliga
att göra vid patientens sida – det
gör COSMIC Nova Ward Tablet till en
självklar produkt.

COSMIC NOVA WARD TABLET
Genom att ha med dig COSMIC Nova
Ward Tablet i det dagliga arbetet
på vårdavdelningen blir ditt stöd
under arbetspasset komplett. På din
läsplatta kan du arbeta med dina
patienter en i taget och ta del av
vilka undersökningar som ska göras,
prover som ska tas med mera. Du kan
dokumentera vitalparametrar, läsa i
patientens journal, stämma av läke-

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 sjukvård
samt patientsäkerhet.

