Virtuell integrering (VI)

Fototekst:

Virtuell Integrering (VI)

Problem og målgruppe
Kontakt
På morgonmøta
på avdeling
for plastikkirurgi og brannskade,
Problem og
målgruppe
Avdelingssjef Kari Lybak
vekslast det mellom 4-6 programmer for å rapportere og
Kirurgisk klinikk
På morgonmøta på avdeling for plastikkirurgi og brannskade,
vekslast det
diagnostisere pasientar. Dette er utfordrande og påverkar
e-post:pasientar.
kari.lybak@helse-bergen.no
mellom
programmer
for å rapportere
og diagnostisere
Dette er
kvaliteten
på 4-6
rapporteringa
og diagnose
av pasientane.
Telefon
412 16 275
utfordrande
og påverkar
kvaliteten på
rapporteringa
og
diagnose
av
I tillegg
blir det brukt
tid på å gjennomføre
møter
på to
pasientane.
I tillegg
blir det
brukt tid påi 5.
å gjennomføre
møter på to stader, i
stader,
i gamle bygget
i 2. etasje
og poliklinikken
etasje.
Prosjektleiar Synnøve Olset
Dettegamle
er tidkrevjande
effektivt.
bygget i og
2. lite
etasje
og poliklinikken i 5. etasje. Dette
er tidkrevjande og lite
Seksjon for e-helse

effektivt.

Pilot – Utprøving av Visuell integrering (VI)

e-post: synnove.olset@helse-bergen.no
Telefon 954 09 463

Hausten 2016 vert det gjennomført ein pilot for å teste VI i avdeling
Pilot – Utprøving av Visuell integrering (VI)
for plastikkirurgi. Det er installert nytt utstyr og programvare (Epsis
Hausten
2016 vert
det gjennomført
ein piloti 5.for å teste VI i avdeling for
Teambox)
på møteromma
for morgonmøta,
også i poliklinikken
etasje.plastikkirurgi.
Dette skal, i teorien,
gjeer
eininstallert
betre oversikt
overutstyr
all nødvendig
Det
nytt
og programvare (Epsis Teambox) på
informasjon
og gje muligheit
til å gjennomføre morgonmøta
samtidig i 5. etasje. Dette skal, i
møteromma
for morgonmøta,
også i poliklinikken
i 2. og 5. etasje.

teorien, gje ein betre oversikt over all nødvendig informasjon samtidig og gje
til å gjennomføre morgonmøta samtidig i 2. og 5. etasje.
Ønskamuligheit
mål for piloten
Formålet med piloten er å teste i kvar grad VI kombinert med
Microsoft Lync kan bidra til å effektivisere og auke kvaliteten på
morgonmøta.

Ønska mål for piloten
Formålet med piloten er å teste i kvar grad VI kombinert med Microsoft Lync
kan bidra til å effektivisere og auke kvaliteten på morgon møta.
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