Pallas CareView med forbedret integration
Altid overblik over borgere, vagtens plejeansvarlige og dagens aftaler

*

*Ikoner for integrerbare digitale løsninger som fx Pallas Digital Tidlig Opsporing og Pallas Care tillægsmoduler.

Hurtigt borgeroverblik
På en overskuelig måde vises alle relevante oplysninger for
den enkelte borger – inklusiv borgerens aftaler. Systemet er
opbygget, så det er let at sortere og gå i dybden med den
information, som er beskrevet under hver borger, f.eks. kost
og medicin.
Værktøjet giver mulighed for at se hvem, der er kontaktperson
og hvem, der er plejeansvarlig for den enkelte borger i
hver vagt. Løsningen hjælper på den måde til en effektiv
planlægning og fordeling af personalet.
Mere tid til omsorg
En stor udfordring for landets rehabiliterings- og plejecentre
er overblikket over borgerne. Hvornår de ankommer,
hvilken pleje der er behov for, og hvornår de forventes
udskrevet. Et overblik som er vigtigt i planlægningen og for
at give bedst mulig tid til omsorg. Det har Pallas Care løst
med den nye version af Pallas CareView. Her slipper I for
dobbeltregistreringer. Alle kan tilgå de samme informationer.
Og alle ser det samme let læselige oversigtsbillede. Naturligvis
tilpasset Fællessprog III.

Fuld integration eller stand alone løsning
Pallas CareView kan integreres med jeres omsorgssystem
eller etableres som en stand alone løsning. Med Pallas
CareView kan I få fuld integration til Tidlig Opsporing
og tillægsmoduler som TOBS, ernæringsvurdering mfl.
Dermed øges fokus på de behandlingskrævende borgere.
Dette sikrer, at handlingerne hurtigere bliver iværksat og
forebyggelige indlæggelser nedbringes.
Pallas CareView kan anvendes på PC, mobiltelefon,
tablet og storskærm. Det gør det lettere at overholde
Persondataloven, da I undgår printede lister.
Pallas CareView er webbaseret og kan leveres som egen
hostet eller ekstern hostet løsning. Webapplikationer
afvikles i en browser som f.eks. Internet Explorer eller
Chrome, og der kommunikeres med en central server. Det
er således ikke nødvendigt at installere software på PC’er
og tablets m.v.
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