COSMIC Care Documentation
– Ett dokumentationsstöd för hälso- och sjukvården
Inom sjukvården har journalanvändarna olika befattningar, behov och arbetsområden.
COSMIC Care Documentation är journalsystemet som kan anpassas till alla yrkeskategorier. Funktionerna Journal, Vårdplan och Rapportblad täcker tillsammans vårdens
viktigaste och vanligaste dokumentationsbehov. Gemensamt för dessa tre funktioner
är att du själv väljer hur du vill mata in och läsa texten. All inmatad vårddata blir sökbar.
JOURNALEN – DEN KOMPLETTA
SAMLINGSPLATSEN
I Journalen samlas all vårddata i kro
nologisk ordning tack vare att andra
tjänster, som exempelvis COSMIC
Order Management, genererar referen
ser när beställning och svar skapas.
Referenserna innehåller kortfattad infor
mation men utgör även en länk/genväg
till den kompletta beställningen.
Du väljer själv hur du vill mata in
och läsa journaltexterna med hjälp
av menyer och mallar för ökad smi
dighet. Journalen kan läsas på tradi
tionellt sätt – fallande eller stigande
datumordning. Du kan filtrera ut den
information som du behöver just för
stunden. Du kan också skapa filter för
att se dina egna anteckningar, anteck
ningar skapade på en viss enhet av en
specifik person, eller under ett visst
tidsintervall. Med journaltabellen kan
du dokumentera i tabellform och via
en tilläggsfunktion har du även till
gång till tjänsten Tillväxtskurvan.

Informationen i vårdplanen sorte
ras under vårdåtagande och delas
in i Anamnes, Status, Vårdplan och
Epikris. Du kan enkelt förflytta dig
mellan delarna och få en överblick
av vårdbehovet samt planerade och
utförda behandlingar.

RAPPORTBLAD – DOKUMENTERA
ALLT SOM SKER
Rapportblad används för patienter
som är inlagda på en vårdavdelning.
Här kan du dokumentera alla förut
sedda och oförutsedda händelser,
dokumentera åtgärder och resultat.
Informationen finns sedan tillgänglig
i en lista som kan användas i sam
band med avrapporteringar under
en arbetsdag. Mallarna för doku
mentation i Journal, Vårdplan och
Rapportblad är enkla att anpassa till
verksamhetens föränderliga behov.

ÖVRIGA FUNKTIONER
VÅRDPLAN – TOTAL
ÖVERSKÅDLIGHET
Med en vårdplan skapar man en
processorienterad vård genom att
identifiera vårdbehov, sätta upp mål,
planera och dokumentera utfallet av
behandlingar/aktiviteter och slutligen
utvärdera behandlingarna mot målet.

COSMIC Dictation
Du dikterar med en diktafon och
journalanteckningen skapas i form av
en ljudfil som läkarsekreteraren kan
lyssna av och skriva in i journalens
sökordsmallar. Alla i organisationen
som är behöriga kan följa diktatets
status via tydliga processer och även

i diktatlistan. 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 lättnavi
gerbara gränssnittet.
Gemensamma dokument
En funktion där du kan lägga in valfri
journalinformation, exempelvis infor
mation som inte ändras särskilt ofta t
ex en patients längd. Denna informa
tion är synlig för behörig vårdperso
nal och kan visas i olika översikter.
Osignerad och ovidimerad vårddata
läggs i en gemensam lista. Härifrån
kan du signera journalanteckningar.
Här finns också möjlighet att innan
signering göra förändringar i journal
texter.
Grupper
En funktion där du skapar grupper
med patienter som till exempel en
sjukgymnasts träningsgrupper. En
journalanteckning som skrivs för en
grupp hamnar i varje enskild journal
för de patienter som ingår i gruppen.
Det är också möjligt att lägga till
behandling för hela gruppen.
Blanketthanteraren
Blanketthanteringsfunktionen
har
genomgått en kraftig förbättring med

bland annat en avancerad dokument
mapp som samlar fristående patient
blanketter kring sjukskrivningar, läkar
utlåtanden och intyg. Blanketter är
numera egna objekt i systemet. En
blankett kan skrivas i en anteckning,
eller skapas som en fristående blan

kett, oavsett vilket sett man väljer så
visas blanketten i journalen. Du skriver
intyget i en journalanteckning vid för
sta besöket och kan förnya samma
intyg vid nästa återbesök. I ett särkilt
blankettbibliotek samlas nu alla blan
ketter som också är sökbara.

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.

Effektiva sökningar
Genom att gruppera sökord kan man
skapa mallar anpassade efter olika
dokumentationssituationer i verk
samheten.

