Structura-IT ApS er en dansk virksomhed, der udvikler IT
systemer til det danske sundhedsvæsen. Vort speciale er, at
servicere danske speciallæger og private sygehuse. Vi har siden
1995 fokuseret på at være en seriøs og pålidelig
samarbejdspartner, der med et højt serviceniveau og
specialisterfaring udvikler, leverer og servicerer
patientjournaliseringssystemer. Vore IT systemer sætter
patienten i centrum - og er udviklet med en høj grad af
fleksibilitet og fremtidssikring, som gør at IT-systemerne kan
tilpasses den løbende udvikling i det danske sundhedsvæsen.
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Et IT journaliseringssystem
- specielt udviklet til danske privatsygehuse/-klinikker
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PATINA - privathospitalernes IT system
Patina er et IT-system specielt udviklet til speciallæger og private hospitaler - i tæt samarbejde
med en række af Danmarks førende specialklinikker. Formålet med Patina er, at strukturere og
effektivisere de daglige arbejdsrutiner, der findes i en speciallægepraksis og på private
hospitaler.
Datastrukturen i patientdatabasen er rettet mod målene for den elektroniske patient-journal
(EPJ). Patina er således langt fremme når det gælder en fælles national integrationsdatabase
til sikring af fremtidens kommunikation mellem regioner og sygehuse.
Der er lagt stor vægt på, at udvikle et IT system, der er let at anvende. Nye brugere kan med få
timers introduktion anvende systemets grundlæggende funktioner til patientadministration,
journalisering og tidsbestilling (booking).


Adgang og sikkerhed
Patina lægger stor vægt på, at patientoplysninger kun er tilgængelige for de
personer, som har autoriseret adgang hertil. Hver bruger defineres med egen
brugeridentifikation. Alle data i patientdata-basen er stemplet med dato for
oprindelse/ændring og identifikation af bruger. Således er det altid muligt at se den
kronologiske udvikling i patientens oplysninger.



Patientkartotek
Patientkartoteket indeholder patientens stamdata samt kontaktoplysninger og
uddybende sygesikringsoplysninger.
De fleste patienter registreres automatisk i Patina, ved indlæsning af
sygesikringskortet eller via elektronisk henvisning (EDIfact). Patienter uden
sygesikringskort (udlændinge) registres manuelt under et konstrueret nummer. I
relation til manuel patientregistreing er der mulighed for verificering af data mod
CPR-registeret.
Når Patina åbnes vises klinikkens aktuelle patienter, der enten er ”henvist” eller
”behandles”. Herfra er der hurtig og nem adgang til den enkelte patients journal.
Oversigten har flere sorteringsmuligheder. Alle patienter kan let fremfindes via
søgefunktionen med flere søgevariabler.
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Patientjournal
Patientjournalen indeholder og samler alle elektroniske registrerede data for hver
enkelt patient. Stamdata, behandlingsforløb, lægenotater pr. konsultation, EDI
breve, diagnoser/operationer, recepter, foto/video, ydelsesregistrering og
blanketter.
Alle registreringer er tilknyttet et specifikt behandlingsforløb, der beskriver
patientenbehandlingen fra henvisning til afslutning. Patienten kan have flere
parallelle forløb.



Foto/video optagelser, registrering og arkiv
Foto- og videooptagelser siger mere end 1000 ord. Foto/videofunktionen i Patina
er særdeles god for alle der opererer. Med en let brugerflade i Patina bliver
foto/video optagelser perfekt som dokumentation, registrering og er endda
forberedt for billedoverførsel via Internettet.

3



Bookingkalender
Kalendersystemet i Patina - hvor sekretær, læge og lokale kan bookes - giver
klinikkens personale mulighed for at planlægge patientkonsultationerne, så der
opstår et minimum af ventetider for den enkelte patient. Systemet indeholder
funktioner som automatisk søgning af ledige tider, tidsbestilling med tilhørende
udskrivning af patient- og operationsaftale, noteskrivning ifm tidsbestillingen samt
dagslister med status for ydelsesregistreringen for dagens patienter.
Bookingen bygger på et fleksibelt kalendersystem, hvor klinikken/hospitalet selv
opbygger kalendre for klinikkens ressourcer - læger, sygeplejersker, stuer m.m.
Operationsplanlægning - fordeling af operationsstuer - og sengestyring kan
foretages.
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Kommunikation
Patina giver mulighed for en effektiv kommunikation med omverdenen:
Sende/modtage de fleste EDIfacts meddelelser.
Alle lægemiddeldata kan overføres fra lægemiddelstyrelsens biblioteksserver til
klinikkens server og efterfølgende indlæses i receptdatabasen.
Elektronisk indberetning til sundhedsstyrelsen. Med Patina kan man foretage
indberetning til sundhedsstyrelsen uden om SEI-applikationen. Herved sparer
den enkelte klinik mange timers administrativt arbejde – og indberetningen bliver
mere sikker og tidsaktuel.
Fakturaer kan overføres ekeltronisk til regioner og forsikringsselskaber uden om
indlæsningsbureauerne.
SMS og E-mail kan sendes til patienterne.

Recepter
Udstedelse af recepter kan foretages ved udskrivning på papir eller som elektronisk
recept. Alle udstedelser registreres under patienterne
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Blanketter
Patina indeholder de fleste relevante blanketter som henvisningsblanketter til
sygehus, fysioterapi m. fl. , helbredsattester, sygemelding, tilskudsblanketter og
mange flere. De elektroniske blanketters tekstindhold gemmes automatisk i
patientens journal efter udskrift.
Gængse LÆ-blanketter er lette at udfylde og gemmes automatisk i patienten journal,
hvorfra de kan genudskrives.
Operationsbeskrivelser, klinikkens standardskemaer og lignende tekstdokumenter
kan tilgås fra Patina og udskrives med patientens data indsat.
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Registrering af ydelser
I Patina oprettes en række konti, hvor de forskellige ydelser grupperes (private,
sygesikring gruppe 1, sygesikring gruppe 2, forsikringsydelser, ventelisteydelser &
kommunale ydelser). Endvidere oprettes speciallægens ”vare-/ydelseskartotek”, hvor
man selv kan definere de forskellige takster tilpasset de forskellige ydelsesgrupper.



Fakturering
Med baggrund i den løbende enkle, men effektive ydelsesregistrering og gruppering,
bliver faktureringen til private, hospitaler eller andre en let sag.
Fakturasystemet indholder funktioner til overførsel af fakturaoplysninger til hospitalets
økonomisystem.
Fakturaen kan udskrives eller sendes elektronisk.
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Statistik modul
Statistik til sygehuse med opgørelser pr. patientgruppe, diagnoser, operationer,
ydelser m.m.



Indberetning til Sundhedsstyrelsen
Automatisk overførsel af behandlingsoplysninger pr patient og behandlingsforløb.
Dette modul sparer hospitalet for dobbeltregistrering af data og sikrer at de
indberettede data er identiske med data i behandlingsforløbet
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Gode grunde til at vælge Patina


Patina er et dansk udviklet system, baseret på de kliniske standarder som er gældende
indenfor den danske sundhedssektor, dvs. at gældende standarder anvendes (f.eks. SKS
og LMS)



Patina er udviklet ved brug
programudvikling).



Patina er et Windows-baseret klient-server system. Databasen er baseret på Microsoft
SQL server.



Adgang til ERFA brugergruppe, hvor man selv kan være med til at påvirke
videreudvikling af Patina.



Structura er en lille dynamisk og fleksibel virksomhed, som lægger stor vægt på service
til brugerne. Vi følger udviklingen i Sundhedssektoren tæt og er hele tiden på forkant med
udviklingen.



Patina er en åbent system, som let kan integreres med andre interne IT-baserede
hospitalssystemer, fx. MIRSK digital diktafon, SPIRO2000 til lungefunktionsundersøgelse
m.m.



Hotline service, som ydes af kompetent personale.



Patina er fuldt ekskalérbart, dvs. der er ingen grænser for patienter, brugere m.m.



Parallelt med Patina har Structura udviklet systemer til sikring af kommunikationen
mellem hospitalerne (kommunikationsserver). Via denne er der også adgang til
Sundhedsdatanettet (og de herunder liggende kliniske databaser).



Online booking, som giver patienterne mulighed for at booke tid til forundersøgelse hos
de enkelte læger via hospitalets hjemmeside.



Patina er et nyt system, som er designet i tæt samarbejde med brugerne, hvilket gør
brugergrænsefladerne enkle og intuitive.



af de nyeste udviklingsmetoder (objektorienteret

Brugere kan med få timers introduktion anvende systemets grundlæggende funktioner.
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Disse privathospitaler har valgt Patina:
City Privathospitalet
Erichsens Privathospital
Københavns Privathospital
Nørmarks klinik
Privathospitalet Møn
Privatklinikken Guldborgsund
Roskilde Privathospital
Skadestuen Nu
Søllerød privathospital
... og flere er på vej
Desuden anvendes Patina af en del speciallæger

