Fakta om CGI CommunityCare360


En unik platform med fokus på borgerinddragelse og
samarbejde på tværs af sektorer og faggrupper



Bidrager positivt til sundhedssektoren og samfundet som
helhed ved at sikre bedre og billigere patientforløb med færre
genindlæggelser



Udviklet i Danmark af CGI Danmark A/S' sundhedsfaglige team
- i tæt samarbejde med regioner, kommuner, hospitaler,
universiteter, speciallæger, praktiserende læger, behandlere,
plejepersonale og borgere



Modulopbygget, fleksibel og nem at tilpasse specifikke
kundebehov



Skalerbar og hurtig at implementere



Åben og nem at integrere med informationer fra mange
forskellige kilder og sundhedsteknologier, fx
o Elektronisk måleapparatur
o Elektroniske patientjournaler
o Laboratoriedata
o Billeddata
o Recepter



Understøtter og integrerer samtlige sundhedsområder



Utallige anvendelsesmuligheder, fx til gravide, borgere i
genoptræning og patienter med diabetes, hjertesygdomme,
KOL, ADHD, stress, misbrug etc.



CE- og FDA-certificeret, klassificeret som medicinsk udstyr



Nemt at integrere med offentlige systemer



Understøtter eksisterende arbejdsprocesser



Brugervenligt for alle, uanset alder og it-kompetencer



Kan bruges på computer, tablet og smartphone



Mange moduler og funktioner, fx
o Indsatsplan
o Kalender
o Påmindelser
o Videochat
o Instruktioner til øvelser og brug af udstyr
o Dagbøger
o Spørgeskemaer
o Direkte feedback til borgere efter bestemte handlinger,
fx målinger
o Analyse af data, fx fra borgeres egne helbredsmålinger

CGI Danmark: Specialister i
sundheds-it
CGI Danmark har siden 1983 leveret
it-løsninger til de danske
sundhedssektor, og vi har bred og
dyb indsigt i både den primære og
den sekundære sektor.
Vi er en del af CGI, som er verdens
femtestørste, uafhængige leverandør
af forretningsrådgivning,
systemintegration og outsourcing
services af højeste kvalitet.
CGI har 74.000 medarbejdere på
verdensplan - i Danmark cirka 500,
hvoraf en del har en sundhedsfaglig
baggrund. Både lokalt og globalt er
CGI en af de førende leverandører af
velfungerende og værdiskabende
løsninger til sundhedssektoren.
Vi er kendt for altid at levere til tiden
og til den aftalte pris. Det er en af de
mange faktorer, som gør os til
branchens bedste.
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Kommunikation mellem borger og sundhedsfagligt
personale
Adgang til pårørende

Lever op til alle relevante, nationale og internationale
standarder for sundhedsinformatik, sikkerhed og
persondatabeskyttelse, fx HL7, HIMSS, ISO, GDPR etc.

For more information about CGI, visit
cgi.com, or email us at info@cgi.com.
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