Exceptionele training

Sensium heeft flink geinvesteerd in the kwaliteit en consistentie van onze eind-gebruiker training, en heeft
exceptionele trainingsprogramma’s ontwikkeld die door het Sensium Klinisch Team worden gegeven. De
kernpunten van de trainingsprogramma’s zijn:
•
•
•
•
•
•
•

ONDERSTEUNING VOOR
KLINISCHE IMPLEMENTATIE

Competentiegerichte hapklare modules
Een keuze uit drie modules, afgestemd op de functie
Toetsingsvragen om een goed begrip van de stof te bevestigen
Personeel blijft op de afdeling tijdens training - vervanging of back-up is niet nodig
Training wordt gegeven door geregistreerde verpleegkundigen
Programma’s worden op maat gegeven, afhankelijk van ploegendienst patronen
Potentie voor aanzienlijke besparingen in de opleidingsbudgetten

Ervaring in de introductie van klinische implementatie

Onze trainingsprogramma’s worden gegeven op zaal door regregristreerde verpleegkundigen. Voorafgaand aan de
installatie zal een trainingsplan in samenwerking ontwikkeld worden, op maat gemaakt om in uw dienstpatroon te
passen. Waar nodig kan de training ook op afstand gegeven worden door de verpleegkundigen.

Staat van dienst in succesvolle klinische en technische implementatie

Exceptionele training
Geeft meerwaarde aan het ziekenuis en personeel
‘‘Sensium heeft ons bij elke stap ondersteund, van initiële discussies tot volledige
klinische implementatie. Het Sensium Klinisch Team werkte samen met ons om
een nieuwe standaard werkwijze te ontwikkelen, om te verzekeren dat Sensium
helemaal geïntegreerd is in onze klinische werkstroom”

Doorlopende analyse van prestaties
Data om concrete voordelen aan te tonen
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Adjunct-hoofdverpleegkundige,
Sensium Gebruiker

Fase 1

Fase 3

Klinische en technische voorevaluatie

Testen, Training en Lancering

Deze fase is bedoeld om ervoor te zorgen dat Sensium een volledig beeld heeft
van uw klinische en technische behoeften, om een succesvolle planning en
implementatie van de nieuwe klinische werkstroom te garanderen.

In deze fase wordt de klinische omgeving voorbereid op een succesvolle
start van de nieuwe werkstroom. Het technische team van Sensium zal ter
plaatse zijn en testen uitvoeren om ervoor te zorgen dat alles soepel verloopt
voor de lancering.

Het Sensium Klinisch Team zal ter plaatse een klinische beoordeling van de afdeling
uitvoeren, waarbij aspecten zoals de patiëntendoelgroep, de werking van de afdeling,
de arbeidsfuncties en de benodigde apparatuur overwogen worden. Het team zal
deze gelegenheid aangrijpen om de huidige patiëntenstroom, potentiële knelpunten en
pijnpunten te identificeren.

Na afloop van de tests zal het Sensium Klinisch Team trainingen plannen en
geven op de afdeling (of op afstand indien gewenst) met alle relevante klinische
medewerkers, inclusief Super User training voor desbetreffende personen. Een
speciaal online trainingsportaal zal worden gebruikt om de kennis van de training
te beoordelen en eventuele gebieden die verdere ondersteuning nodig hebben te
identificeren.

Het Sensium Technisch Team zal beoordelingen uitvoeren om ervoor te zorgen dat
de technische opzet van de afdeling geschikt is en het klinisch personeel soepel kan
functioneren. Dit betreft o.a. een radiofrequentie (RF) onderzoek om de mate van storing
te bepalen en een evaluatie van de Wi-Fi, om te controleren of er voldoende bereik is
voor het gebruik van de Sensium apps. Als er problemen worden ontdekt, zal Sensium
met u samenwerken om deze op te lossen. De resultaten van deze onderzoeken zorgen
ervoor dat de juiste apparatuur wordt besteld en geïnstalleerd om een naadloze werking
van het systeem te garanderen.

Wanneer de afdeling klaar is voor de lancering, zal het Sensium-team aanwezig
zijn om de nieuwe klinische werkstroom te ondersteunen.

Fase 2

Fase 4

Installatie en procedures

Prestatie-analyse

In deze fase maakt Sensium gebruik van jarenlange ervaring in het
ondersteunen van klinische implementatie, om de installatie en ontwikkeling
van nieuwe standaard werkprocedures uit te voeren.

Deze doorlopende fase is bedoeld om Sensiums effectiviteit te valideren en
ervoor te zorgen dat de voordelen volledig worden gerealiseerd. Het zal er
ook voor zorgen dat het nieuwste systeem wordt geïnstalleerd en dat de
gebruikerstraining up-to-date is.

Het Sensium Klinisch Team zal met u samenwerken om nieuwe standaard
procedures (SOP) te ontwikkelen. SOP’s zullen ervoor zorgen dat al het klinisch
personeel begrijpt hoe ze moeten omgaan met de Sensium-technologie
(bijvoorbeeld hoe ze moeten reageren op meldingen van hoge of lage vitale
functies). Een duidelijke en correct overgebrachte SOP zal ervoor zorgen dat alle
medewerkers hun rol in de nieuwe klinische werkstroom kennen. Er wordt een
trainingsplan voor uw personeel ontworpen en afgestemd op de ploegendienst
patronen.
Sensium maakt gebruik van externe toegang om het grootste deel van de
technische installatie uit te voeren. Het technische team werkt samen met uw
IT-afdeling om ervoor te zorgen dat de servervoorziening, ADT-opstelling, EMRintegratie, netwerken, app en de set-up van het Active Directory soepel verloopt.

Sensium werkt samen met u om anonieme patiëntgegevens te verzamelen en
rapportages te maken voor de waardebepaling, bijvoorbeeld het percentage
correcte vitale waarden, meldingen en reacties. Op basis van de bevindingen
doet Sensium aanbevelingen om eventuele problemen in klinische implementatie
op te lossen. Relevante systeemupdates zullen worden geïnstalleerd en waar
nodig zullen er bijscholingscursussen worden gegeven. Sensium zal technische
en klinische ondersteuning blijven bieden zolang als nodig is om het systeem
daadwerkelijk te integreren in de klinische werkstroom en tastbare voordelen te
bieden.

