Transformer virtuell helse
med Microsoft Teams
COVID-19 har ført til en dramatisk økning i forstyrring av
helsesektoren, noe som har medført nødvendige
organisasjonsendringer for å mestre den nye normalen

Respondere

Restituere

Revisualisere

Tilpasse seg og reagere i
sanntid etter hvert som
hverdagslivet vårt blir mer og
mer nettbasert

Utvikle nye modeller for å levere
omsorg basert på pasienters
helse, verdi og kostnadsreduksjon

Fokusere på nye muligheter til å
forbedre omsorg og øke
inntekter i den nye normalen
etter covid

Virtuelle besøk gir en alternativ måte å engasjere pasienter på
Effektivisere tilgang til
ekstern omsorg med
praktiske, virtuelle besøk
Beskytte pasienter og ansatte
med en sikker, ekstern plattform
for levering av omsorg

Overholde bestemmelser som
GDPR, HIPAA, HITRUST og mer
Utvikle inntektskilder i usikre
tider for å forberede seg på
fremtidens helsevesen

Microsoft Teams skaper en sømløs, virtuell helseopplevelse både
for pasienter og ansatte

Levere sømløse
opplevelser

Vinne og beholde
pasientenes tillit

Utvide omsorg til
flere pasienter

Styrke klinikere og pasienter til å
planlegge og starte virtuelle besøk i
Teams innenfra Epic*

Integrere i eksisterende
arbeidsflyter for å forbedre
samarbeid, samtidig som man
beskytter
sensitivpasientinformasjon

Øke pasienttilgang
til omsorg, og styrke dem
til å ta en mer aktiv rolle
for å ivareta egen helse

*Støtte til andre elektroniske pasientjournalsystemer kommer snart

Støtte meningsfulle, effektive, virtuelle besøk med
Microsoft Teams
Planlegge og starte virtuelle besøk i
Teams direkte fra Epic*

Styrke pasienter og ansatte til raskt
å planlegge og holde besøk
nærmest fra hvor som helst

Bli med i virtuelle besøk direkte fra
en nettleser eller mobilenhet

Motta varsler når pasienter går inn i det virtuelle venterommet, og loggfør
besøk og deltakerne automatisk i den elektroniske pasientjournalen
Ivareta beskyttede helseopplysninger med sterk identitets- og
tilgangssstyring, hindring av datatap for overholdelse av regler og
standarder og mer
«Teams viste virkelig hva de var gode for
når vi brukte det i en koordinert respons
til covid-19-krisen i sykehusene våre. Det
er ingen tvil om at Teams bidro til å
redde liv.»
Dr. Douglas Corwin
Lunge- og intensivspesialist

Finn ut mer om historien
deres

Begynne å planlegge virtuelle besøk med tilkobling til elektronisk
pasientjournal i Microsoft Teams
Styrke klinikere og pasienter til å planlegge og starte virtuelle besøk i Teams fra Epic-portalene for pasienter
eller ansatte. Støtte for andre elektroniske pasientjournalsystemer kommer snart.
Kjøp pakker med virtuelle besøk for koblingen til elektronisk pasientjournal i Microsoft Teams, eller få
ubegrensede besøk som en del av Microsoft Cloud for Healthcare.

Komme i gang med virtuelle besøk og tilkobling til elektronisk
pasientjournal i Microsoft Teams
Finn ut hvordan du setter opp virtuelle besøk for helseorganisasjonen ved å gå til tilkoblingen
til elektronisk pasientjournal i Microsoft Teams i Epic App Orchard, og test ut Bookings-appen.
Finn ut mer om Microsoft Teams i helsevesenet og våre helsepartnersøknader

*Støtte til andre elektroniske pasientjournalsystemer kommer snart

