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Næste generation af IT-løsninger til kernen
i social-, sundheds-, og omsorgsområdet.
Find yderligere information på
[csc.com/nordic-healthcare]
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De tre løsninger DXC Technology
Social, DXC Sundhed og DXC
Omsorg er udviklet til at kunne
stå alene som komplette og
selvstændige løsninger på hvert
sit fagområde. Samtidig er
løsningerne en del af VITAE Suite,
hvilket giver helt nye perspektiver
for brugen af it på områderne.
VITAE Suite rummer følgende
produkter:
• VITAE Journal
• VITAE Booking
• VITAE Disponering
• VITAE Ruteoptimering
• VITAE Go
• VITAE BI
• VITAE Hjælpemidler
• VITAE Borgeradgang

VITAE Suite giver kommunen samlet, tværgående
it-understøttelse af blandt andet:
• Stamdata
• Medicin
• Sikkerhed
• Brugerstyring
• Kommunikation
Det betyder en mærkbar forenkling i anvendelsen af it-systemer på social-, sundhedsog omsorgsområdet. Desuden styrker det samarbejdet mellem medarbejdere på
tværs af afdelinger og faggrupper, på både myndigheds- og udførerniveau.
VITAE Suite™ er den eneste løsning på markedet, der understøtter en
sammenhængende, koordineret indsats over for den enkelte borger. Med VITAE Suite™
kan kommunen arbejde efter devisen ”én borger – én journal” på tværs af områderne
social, sundhed og omsorg – med den nødvendige styring af sikkerhed og adgang.
Ledelsesinformation og rapportering kan ske inden for de enkelte fagområder,
og med VITAE Suite™ Business Intelligence-løsning (VITAE BI) kan man desuden
trække oplysninger på tværs af fag-områderne. På denne måde får man et
sammenhængende og ensartet billede af hele social- og sundhedsområdet, med
mulighed for en sikker, effektiv og samlet styring og kvalitetsudvikling.
Med VITAE Suite™ kan man definere og løbende tilpasse den enkelte medarbejders
it-arbejdsplads, så den understøtter det daglige arbejde. Løsningen indeholder
en rollebaseret sikkerhed, som understøtter selv meget høje krav til autorisation
og logning. VITAE Suite™ anvendes i dag til dokumentation og styring af
hjemmesygepleje, træning, forebyggelse, hjemmepleje, plejehjem og sociale ydelser
i en lang række kommuner i Danmark. Det er således en avanceret og velafprøvet
løsning til myndigheder og udførere inden for social-, sundheds- og omsorgsområdet.

Fokus i VITAE Suite er mulighederne for:
• Konfiguration
• Målrettet arbejdsplads for den enkelte medarbejder
• Bred anvendelse af strukturerede data
• Integration ved brug af åbne standarder
Samlet set sikrer det en meget fleksibel løsning.
VITAE Suite™ integrerer med en lang række eksterne systemer og minimerer dermed
krav til indtastning og ajourføring og dermed risikoen for fejl i data. Udgangspunktet
er, at data, der én gang er gemt, kan genbruges og danne grundlag for
beslutningsstøtte alle relevante steder i VITAE Suite™.
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VITAE Journal er et redskab til dokumentation
og kommunikation
Med borgeren i centrum danner VITAE Journal rammen om en fælles arbejds- plads,
uanset om det er visitator, hjemmeplejen, genoptræningscenteret, sagsbehandler
eller private leverandører, der anvender den. Én borger har således én journal.
VITAE Journals moduler indeholder målrettet funktionalitet inden for
dokumentation af fx:
• Stamdata
• Medicinhåndtering
• Sagsbehandling og ydelsesbevilling
• Sygeplejefaglig dokumentation
• Forebyggelse
• Sociale handleplaner
• Magtanvendelse
• Tilbudsstyring
I hvert modul findes mange muligheder for at konfigurere til klassifikationer og
til behovet for dokumentation. Det er blandt andet muligt at designe og opsætte
skærmbilleder på en meget let og tilgængelig måde
Løsningen indeholder et rollebaseret sikkerhedssystem, der sikrer styring og kontrol
af autorisation, adgangskontrol og logninger. Sikkerhedssystemet er fuldt integreret
og giver mulighed for at give brugere differentieret adgang. Den overordnede
administration af adgange sker via brugerprofiler, der defineres på basis af den
enkelte medarbejders funktionsroller. Dette sikkerhedssystem sikrer, at den enkelte
medarbejder får adgang til relevante oplysninger og funktioner i borgerens journal,
og ikke andet.
VITAE Borgeradgang er en web-portal, der giver borgere og deres pårørende
adgang til egne data. Med VITAE Borgeradgang kan borgere desuden kommunikere
med kommunens medarbejdere via kommunikationsmodulets beskeder samt få
adgang til digitale hjælpemiddelansøgninger, som kommunen selv udformer. Således
understøttes nationale strategier om selvbetjening, og sikrer borgere mest mulig
ejerskab til egen sag, social, omsorg og sundhed. Borgeren kan få adgang til VITAE
Borgeradgang via portalen borger.dk ved brug af NemID, og evt. også fra kommunens
egen hjemmeside.
VITAE Booking er et kalenderværktøj, der skaber overblik over genoptræningstilbud.
I VITAE Booking oprettes lokaliteter, fx svømmehaller og træningscentre, sammen
med de enkelte træningstilbud, fx knæeller hoftetræningshold. Sammen med
modulet Forløb fra VITAE Journal udgør VITAE Booking en skræddersyet løsning til
sundhedsområdet.
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VITAE Disponering skaber overblik over ressourcerne, når omsorgsmedarbejdernes
daglige opgaver skal fordeles. Opgaver og disponible ressourcer er samlet ét sted.
Det giver et hurtigt overblik over muligheder og begrænsninger og letter den daglige
planlægning.
VITAE Ruteoptimering sikrer den geografisk mest optimale rute, således at vejtid
og ledig tid minimeres. VITAE Ruteoptimering tager udgangspunkt i funktionalitet i
VITAE Disponering til opbygning af en kalenderplan, I VITAE Ruteoptimering kan der
opsættes regler der sikrer, at besøg leveres på det rigtige tidspunkt og af den rigtige
medarbejder. Derudover sørger Ruteoptimering for at fordele tilgængelige biler og
cykler, så transportmiddel afstemmes til rutens længde.
VITAE Go er en mobil løsning til social og omsorgsområdet, der giver medarbejderen
adgang til relevante oplysninger om borgeren før og under et besøg i borgerens
hjem. Medarbejderen får hurtigt overblik over helbredsoplysninger, adgangsforhold,
sag/indsats, aktuel medicin, seneste notater, borgerens samlede ydelsesoversigt
m.v. Desuden kan medarbejderen nemt og hurtigt registrere den anvendte tid
på besøgseller ydelsesniveau. Det giver basis for korrekt afregning og for at
sammenholde den visiterede tid med den leverede tid.
VITAE BI (Business Intelligence) er et værktøj til den daglige styring og
ledelsesmæssige opfølgning. VITAE BI styrker budgettering, opfølgning og den
overordnede styring. Alle strukturerede data fra den samlede løsning er tilgængelige
i VITAE BI, så man lokalt kan fastlægge, hvad og hvor meget der skal indgå i den
generelle ledelsesinformation og i analyser af fokusområder.
VITAE Hjælpemidler er VITAE SuiteTM løsning til at registrere oplysninger om
hjælpemidler, udlån af hjælpemidler, administration af bestillinger og den løbende
service på hjælpemidlerne. Med VITAE Hjælpemidler kan man administrere flere fælles
depoter med registrering af bl.a. ejerskab og opgørelser over indkøb, leveringer og
vedligehold m.v. Løsningen genbruger borgerens stamdata fra VITAE Journal, og data
om borgerens hjælpemidler overføres automatisk til VITAE Journal.

Lad os vise hvad vi kan
Kontakt
Ønsker du at vide mere, er du
velkommen til at kontakte en
VITAE-konsulent hos DXC Nordic
Healthcare på tlf. 3614 4000 eller
på e-mail [vitae-salg@csc.com]

Lad dig inspirere af, hvilke muligheder VITAE Suite™ allerede i dag kan tilbyde på hele
social- og sundheds- og omsorgsområdet. Tag kontakt til os med henblik på en dialog
om mulighederne og en eventuel præsentation af løsningen med udgangspunkt i
jeres konkrete forhold.

Find yderligere information på
[www.csc.com/nordic-healthcare]

Om DXC
DXC Technology (NYSE:DXC) er verdens førende, uafhængige it-servicevirksomhed, som hjælper
slutbrugervirksomheder med at styrke innovationen og tilpasse sig et teknologilandskab i konstant forandring.
DXC Technology er skabt gennem en fusion af CSC og serviceforretningen i Hewlett Packard Enterprise
og supporterer op mod 6000 private og offentlige kunder fordelt på 70 lande. Virksomhedens teknologiske
uafhængighed, globale talentmasse og omfattende partneralliancer sikrer stærke next-generation services
og løsninger på it-området. DXC Technology er anerkendt som en af de førende virksomheder inden for
samfundsmæssig ansvarlighed på globalt plan. Besøg www.dxc.technology for yderligere information.
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