– verktøy for kvalitet og samhandling

IKOS verktøy for kvalitet
og samhandling
IKOS er verktøyet for kvalitet og samhandling. Når ansatte
kommer på jobb, enten det er i institusjon, i hjemmetjenesten
eller ved tjenestekontoret, starter man vakten med å ta en
titt på brukertavlen.

Brukertavlen gir ansatte et raskt overblikk over
brukere og oppgaver som må prioriteres. Er det
nye brukere på avdelingen eller brukere i funksjonsfall man bør være ekstra oppmerksomme på?
Er det aktuelle beskjeder i kalenderen? Hva er
siste status for de brukere man har ansvar for?

Oversikten sikrer kvalitet og effektivitet i bruker‑
oppfølgingen og erstatter behovet for gule lapper,
svarte notatbøker og manuelle whiteboards på
vaktrom. Når ansatte er på farten, er beskjeder og
viktig informasjon fra brukertavlen tilgjengelig på
mobilen via appen Sensio Pocket.

IKOS har sjekklister og beskjeder om hva
som må følges opp. Det er enkelt å skreddersy
oppsett av IKOS-tavlen. Avdelingens kvalitetsstandard for brukeroppfølging settes opp ved
å skru på knapper direkte fra skjermen.

Avdelinger kan samhandle om brukeroppfølgingen
via IKOS-tavlene. Man kan overføre bruker til en annen
avdelingstavle sammen med ønsket informasjon. Flere
avdelinger kan også følge opp bruker samtidig og se
status på hverandres oppfølging i sanntid. Dersom
bruker er i et pakkeforløp innen kreft, rehabilitering
eller annet, så kan status på aktivitetene i forløpet
også vises på tavlen.

Med statistikkmodulen IKOS Pluss får ledere og tjenesten
tilgang til relevante styringsdata i sanntid og aggregerte
data for historikk og trender. Løpende statistikk på tjeneste‑
kvalitet og rapportering på relevante kommunale helsedata
gir grunnlag for innsikt og kontinuerlig forbedring, samt
beslutningsstøtte på alle nivåer i helse- og omsorgstjenesten.

IKOS er integrert med EPJ og tilbys som SaaS
med Sensio sikker skytjeneste. Innføring skjer med
veiledning og tilgang til e-læring. Løsningen kommer
med forslag til Beste praksis tavleoppsett og et
bibliotek med Beste praksis sjekklister og kart
legginger som kan benyttes i avdelingen. Veiledning
og e-læring er flettet sammen slik at ledere og
ansatte effektivt kan få sin kvalitetsstandard for
brukeroppfølging på plass i IKOS og komme i gang
med daglig bruk. IKOS gir økt pasientsikkerhet, gode
pasientforløp, flyt og samhandling i overgangene,
effektive tjenester og arbeidsmotivasjon.

Les mer på våre nettsider og ta gjerne kontakt for mer informasjon.

www.sensio.no/ikos
ikos@sensio.no

Gå til www.sensio.no/ikos-digital-samhandlingstavle

