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Lad lægerne udføre 
notater med deres  
egne ord.
Nøjagtig og fuldstændig klinisk dokumentation, 
der øjeblikkeligt kan deles med et plejeteam, 
er altafgørende for kvaliteten af behandlingen 
og bidrager til et behandlingsforløb uden 
afbrydelser. Det er altafgørende, at lægerne kan 
udføre notater med deres egne ord. Lægen kan 
mundtligt og på naturlig vis let beskrive sine 
observationer og vurderinger samt patientens 
tilstand og fremgang efter hvert besøg.

Dragon Medical – en løsning, 
som er godkendt af 15.000 
hospitalsbrugere.
Den nye Dragon-teknologi er 
baseret på deep learning og 
neurale netværk, så de ansatte i 
sundhedsbranchen får en helt ny 
oplevelse med talegenkendelse, 
som er mere nøjagtig, hurtigere og 
enklere.

Motivér lægerne med 
løsninger, der fungerer 
bedre mundtligt.
Når effektiviteten ved talegenkendelse tilføjes 
i alle aspekter af arbejdsdagen, skal lægerne 
ikke længere vælge mellem dokumentation eller 
en kvalitetskonsultation med patienten. Den 
lægefaglige okumentation sker naturligt direkte 
i den elektroniske patientjournal på tværs af 
allerede eksisterende workflows. Hospitalerne 
opnår således en hurtig ROI på deres investeringer 
i de elektroniske patientjournaler, hvilket giver 
de ansatte i sundhedssektoren mulighed for at 
leve op til de kvalitetskrav, som vedrører den 
lægefaglige dokumentation.

Nuance tilbyder komplette 
løsninger, der kan bidrage til 
at ændre den måde, hvorpå 
læger indsamler dokumentation 
og får uovertrufne resultater. 
Tjenesterne og løsningerne fra 
Nuance optimerer arbejdet fra 
leverandørerne af patientjournaler, 
forbedrer kvaliteten af den kliniske 
dokumentation og optimerer 
hospitalernes investering i de 
elektroniske patientjournaler –  
lige fra planlægningen af projektet 
til implementeringen af det og den 
langsigtede succes.
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Giv læger programmer, 
der er enklere at bruge.
Med Dragon Medical One anbringer lægerne 
cursoren, hvor de ønsker at diktere, enten i 
den elektroniske patientjournal eller i andre 
programmer, som de bruger. Talegenkendelse 
er umiddelbar og kræver ingen oplæring. Den 
hurtige, præcise løsning fortsætter med at lære, 
efterhånden som du bruger den. Funktionerne, 
som bl.a. omfatter automatisk indsætning af  
tekst, stemmekommandoer og terminologi  
med fagudtryk, bidrager til at gøre brugen og 
dermed implementeringen af elektroniske 
patientjournaler og andre lægefaglige 
programmer lettere.

Hjælp lægerne med at 
indsamle medicinske 
oplysninger i realtid.
Krav til og bestemmelser for kvalitet vedrører 
ikke kun hospitalet, men også lægen, der 
som det sidste led i kæden skal kunne levere 
kvalitetsbehandling inden for de forventede 
tidsrammer – men samtidig bruge den 
nødvendige tid på behandlingen. Det er et stort 
plus, at lægerne får hjælp til at dokumentere 
patientjournalerne elektronisk i realtid og på 
naturlig vis. Talegenkendelse i kombination  
med elektroniske patientjournaler giver lægen  
en enkel og naturlig metode til at levere hurtig, 
præcis og udtømmende klinisk dokumentation.
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