COSMIC Insight
– Ett enkelt, kraftfullt analysverktyg direkt i journalen
COSMIC Insight är ett flexibelt verksamhetsnära analysverktyg som gör det möjligt för användare
att, baserat på vårdrelaterad data, göra analyser direkt i Cambio COSMIC. Applikationen riktar sig
till all hälso- och sjukvårdspersonal som vill följa upp sitt eget eller sin verksamhets arbete. Läkare,
apotekare, sjukgymnaster, verksamhetsutvecklare, administratörer och chefer kan i COSMIC
Insight själva välja vilka sökkriterier som skall ligga till grund för de rapporter som skapas.
COSMIC Insight kan hantera mycket stora mängder data och ger användare snabb feedback.
FLEXIBILITETEN I COSMIC
INSIGHT GER ETT FLERTAL
ANVÄNDNINGSOMRÅDEN
Möjligheten för användare att själva
ta fram rapporter av intresse, minskar ledtider till verksamhetsrapporter och möjliggör för organisationen
att i större omfattning än någonsin
tidigare dra nytta av den information som genereras i journalsystemet.
COSMIC Insight möjliggör, genom att
enkelt och snabbt kunna ställa frågor
direkt i journalsystemet, nya arbetssätt avseende uppföljning, kvalitetssäkring och forskning. Populationer
för uppföljning och/eller åtgärd kan
exempelvis sökas fram och proaktiva
åtgärder kan sättas in då riskpatienter
identifieras. Detta kan på ett effektivt
sätt leda till ökad patientsäkerhet och
besparingar, med befintliga resurser.
COSMIC Insight erbjuder, som enda
utdataprodukt på marknaden, en
omfattande behörighetsreglering
med utgångspunkt från PDL, vilket
möjliggör hantering av vårdrelaterad
utdata brett i organisationen. Behörig
användare kan aktivt välja att identifiera patienter, välja en patient i
COSMIC Insight och därefter snabbt
och enkelt jobba vidare med denna
i Cambio COSMICS övriga moduler. Därmed kan statistiska analyser i
COSMIC Insight direkt övergå i vård
och behandling av enskild patient.

SMIDIGT SAMARBETE, ÅTERANVÄNDBARHET AV TIDIGARE RESULTAT
COSMIC Insight ger stöd för snabba, enkla samarbetsvägar. Skapade analyser
kan sparas, jämföras, återanvändas och delas med andra användare via systemets biblioteksfunktion.

Bild 1: Biblioteksfunktionen, Mitt Bibliotek

EFFEKTIVITET OCH FLEXIBEL PRESENTATION
Resultat, i samband med utsökning, presenteras direkt i form av grafer, listor
eller kart-vy. Detta ger möjlighet till en snabb överblick av trender, nyckeltal,
patientgrupper samt demografisk visualisering.

Bild 2: Resultatvy – I grafen som illustrerar datum över tid har användaren valt att visa patientidentifierat läge för augusti månad. Användaren kan nu markera en patient och enkelt jobba
vidare med denne i övriga moduler i Cambio COSMIC.

COSMIC Insight är ett mycket
kraftfullt verktyg för:
• Identifiering av populationer för uppföljning och/eller
åtgärd
•J
 ämföra egna resultat med
nationella mål – resultat i förhållande till målnivåer
• Mäta primärvårdsindikatorer
•S
 nabb feedback på produktionsmått

Bild 3: Resultatvy Karta

•U
 ppföljning av resultat på
egen enhet/mottagning och/
eller uppföljning av resultat inom ett sjukhus eller en
region
•S
 töd och styrning vid internt
kvalitetsarbete och verksamhetsutveckling
• Forskning
• Underlag för riktad screening

Bild 4: Resultatvy Lista med visningsläge identifierade patienter (vilket förutsätter behörighet).

ENKELHET OCH FLEXIBILITET KRING
URVAL
Alla användare i COSMIC Insight kan
skapa egna rapporter från grunden
eller välja att plocka upp befintlig
rapport från biblioteksfunktionen. En
rapport byggs upp genom att kombinera valfritt antal urvalskriterier samt
ange villkoren mellan dessa.

Bild 5: Urvalsdefinition med sökning efter patienter i åldersspannet 50 till 90 år som inom de senaste 365 dagarna har ordinerats Enalapril och inom 14 dagar efter ordinationsstart fått njurfunktionspåverkan (50% ökning av Kreatinin). Vidare har användaren valt att exkludera diabetiker.
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.

