Produktblad:
Unite Connect for EHR

Unite Connect for EHR – giver adgang til
elektroniske patientjournaler overalt
Hvordan kan man give sygeplejersker bedre og nemmere adgang til relevante patientoplysninger?
Så de kan træffe beslutninger og reagere hurtigere på ændret patientadfærd – uanset hvor de
befinder sig?

Unite Connect for EHR:

Patientoplysninger on-the-go

•

Integrerer med førende EPJ-systemer

•

Styrker adgangen til elektroniske patientoplysninger

•

Gør det muligt at beslutte og handle hurtigt

•

Kompatibelt med standard protokoller (fx HL7)

Unite Connect for EHR understøtter et smidigt workflow ved at
give sygeplejerskerne adgang til elektroniske patientoplysninger
overalt. Løsningen henter oplysningerne i EPJ-systemet og gør
dem tilgængelige på sygeplejerskens trådløse enheder. Unite
Connect for EHR kan også sende push-beskeder til personalets
telefoner, fx når patienter indlægges, udskrives eller flyttes fra
afdelingen. Push-beskederne kan herefter automatisk udløse
handlinger som fx rengøring af sengestue.

Sygeplejersker er mobile, patientjournaler er
stationære

Et workflow uden unødvendige afbrydelser

Kravene til mobilitet bliver stadigt større på hospitalerne.
Sygeplejerskerne er i konstant bevægelse for at yde den
optimale patientpleje, men de slås med én stor udfordring.
For mens de selv er mobile, er patientoplysningerne stationære. Tænk hvis patientoplysninger kunne følge med
personalet rundt på afdelingen.

Sygeplejersker må konstant afbryde igangværende opgaver,
alene fordi de ikke har adgang til de nødvendige patientoplysninger i situationen. Det fører til et ineffektivt arbejdsflow, som i sidste ende går ud over patienttiden. Med Unite
Connect for EHR kan personalet spare mange unødvendige
skridt til pc’en på kontoret, fordi patientoplysninger er lige

ved hånden, og de sparer tid, fordi de ikke behøver slå op i
flere systemer. Såvel laboratoriesvar som besked om næste
undersøgelse kan gives med det samme.

uafhængig løsning. Den integrerer med alle førende EPJsystemer, som understøtter standard protokoller som fx HL7.

En standardløsning som understøtter maksimal
mobilitet
Unite Connect for EHR er designet som en leverandør-

Integration til EPJ strømliner workflowet

Fordele:
Hurtigere
beslutninger

• Forbedret team kommunikation
		 Giver plejepersonalet bedre adgang til patientoplysninger.

• Øger effektiviteten
EPJ
System

Unite
Middleware

Unite Connect
for EHR

Bedre
samarbejde

		 Sparer tid, fordi sygeplejerskerne ikke behøver tilgå flere
		 forskellige systemer for at hente patientoplysninger. Unite
		 Connect for EHR er en fælles indgang til alle oplysninger.

Forbedret
mobilitet

• Hurtigere beslutningsprocesser
		 Gør det nemmere og hurtigere at træffe beslutninger i
		 situationen, fordi kritiske patientoplysninger er lige ved
		hånden.

Bedre
rapportering

• Målrettet personaletildeling
		 Sikrer den rette tildeling af ressourcer til den enkelte
		 patients plejebehov.

Unite Connect EHR funktioner

Workflow forbedringer

Event notifikationer distribuerer beskeder, når patienter indlægges,
udskrives, flyttes fra afdelingen o.lign.

• Rengøringspersonalet får automatisk besked om at rengøre sengestue, når patient udskrives.

• Afdelingssygeplejersken får automatisk besked, når ny patient
indlægges, så tildeling af sygeplejerske kan ske, inden patienten
ankommer.
Unite View viser patientoplysninger, herunder navn, køn, fødselsdato
afdeling (nuværende, tidligere, midlertidig), indlæggelsestidspunkt,
udskrivningstidspunkt, tilknyttet læge, laboratoriestatus, diæt og
noter.

• Muliggør et oversigtsbillede med relevant information fra flere
systemer.

Unite Assign viser visuelt, om en seng er optaget eller reserveret
til en patient, herunder også basale patientoplysninger som navn,
alder og køn.

• Sikrer, at der kun tildeles personale til senge med patienter og gør det
nemmere at beslutte, hvilke patienter der skal tildeles personale til.

Unite Analyze rapporteringsværktøj med mulighed for at kombinere
forskelligt data - med patienten i kontekst.

• Gør det muligt at adressere bekymringer fra pårørende med faktabaseret information om tidspunkt for hændelse, svar og involveret
personale.

• Sygeplejerskerne behøver ikke at logge ind i flere forskellige
systemer for at hente basis patientoplysninger.

• Let tilgængelige patientoplysninger forenkler og forbedrer tildelingsprocessen.

• Gør det muligt at måle aktivitetsniveau, så personaleressourcer kan
tilpasses patientbehovet.
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• Plejepersonalet får automatisk besked om at klargøre sengestue,
når ny patient indlægges.

