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IBM/ACUREs tilgang til PAS
• ACURE

• IBM’s sundheds-it kompetence 
center

• Udvikle PAS system selv? – Nej!y j

• Tiden er til globale standardsystemer –
der tilpasses lokalt

• IBM/ACURE og SAP går sammen omIBM/ACURE og SAP går sammen om 
SAP Patient Management også på det 
danske marked.



SAP h S dh d k d h l dSAP har Sundhedskunder over hele verden
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Universitätsklinikum Würzburg
Städtisches Krankenhaus
Klinikum Nürnberg

Østrig
Tiroler Landeskrankenanstalten
Steiermärkische Krankenanstalten 

!
• Over 2.300 kunder i mere end 60 lande*
• Første sundhedskunde startede i 1980’erne
• SAP understøtter hospitaler fra 92 senge op til regioner med mere end 2 mio. Patienter

SAP l k l t PAS l i k l t d i db t ”B t P ti ”

Krankenhaus der Barmherzigen

• SAP leverer en komplet PAS løsning komplet med indbygget ”Best Practice”
• Tæt samarbejde med IBM/ACURE

*Incl. Business Objects kunder



Hvorfor standard PAS løsning fra SAP?
• Standard system baseret på 

moderne teknologi SAP Patient Management: framoderne teknologi
• Mange installationer i verden
• Flere til at dele support- og 

vedligeholdelsesomkostninger
• Ny funktionalitet som en del af

SAP Patient Management: fra 
hospitaler med 92 senge til 
regioner med mere end 2 mio. 
patienter!

• Ny funktionalitet som en del af 
”familieskabet”

• Fremtidssikret løsning
• Rige integrationsmuligheder

Fl k ib l l i• Fleksibel løsning gennem
• konfiguration, landetilpasninger, 

kundetilpasninger
• SAP kan også være afregning• SAP kan også være afregning, 

logistik, Human Resource, økonomi, 
Business Intelligence 
(Afrapportering)



SAP Patient Management
• Henvisninger

V t t t / t• Ventestatus/vente grupper
• Modtagelse (indlæggelse, ambulant, akut)
• Rapportering diagnoser/procedurer (LPR)
• Takstafregning (DRG/specielle patienter)
• Udskrivning (epikriser, genoptræningsplaner)
• Monitorering af servicemål (lokale, regionale, nationale)
• Patientkommunikation (brev, samtykke, mm)
• Klassifikation (+lokale koder)
• Brugerstyring
• Organisation – SOR
• Udtræk: statistikker, ledelsesinformation (bl.a. interaktivt)



SAP Patient Maganement - der er et reelt valg!

• International standard løsning eller lokal dansk løsning
• Medfinansiering eller egenfinansiering

• Standardløsning hvor ny funktionalitet kommer til eller lokal 
udviklingudvikling

• Best practice som en del af løsningen eller selv finde best 
practicepractice

• Fleksibel og konfigurerbar standard løsning eller lokale 
enkeltløsninger

• Leverandør-uafhængighed eller leverandør-afhængighed


