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Genomsynlighet
och kontroll
●● Helt genomsynlig tjänst: varje
patient kan spåras i detalj, inklusive
antal besök, undersökningsdata
och medicinska resultat

●● Fullständig helhetstjänst för screening
av diabetesretinopati
●● Screening och gradering enligt
internationell eller kundspecifik
standard

●● Patienten får resultaten hem via post

●● Tjänsten integreras sömlöst till Kundens
vårdkedja och IT-system

●● Kunden får alla undersökningar och
resultat till HIS och/eller PACS

●● Kunden kan kontrollera varje
screeningsperiod innan den startar

●● Flexibel och skalbar tjänst som passar
organisationer av alla storlekar, från
hundratals till tiotusentals patienter per år

●● Kunden får en sammanfattande
rapport efter varje screeningsperiod
och en omfattande diabeteslägesrapport årligen

●● Högt specialiserad personal, från
fotografer till ögonläkare
●● Undersökningsmetoder, graderingsriktlinjer och screeningsprogram kan
anpassas till Kundens vårdkedja

Kundfördelar

SCREENING

●● Snabb, enkel och skalbar tjänst
→ Snabb patientåtkomst, inga
fler kapacitetsproblem, sömlös
integrering, enkelt för Kunden
●● Kunden kan fokusera på specialiserad ögonvård istället för
rutinmässiga hälsokontroller →
Fokus på kärnkompetens
●● Effektiva processer och specialbyggda IT-system → Kostnadseffektivitet, tillförlitlighet
●● Retinopatispecialiseradpersonal →
Högkvalitet

Varför Digifundus
●● Starka referenser: över 35 % av
finländska diabetiker undersöks av
Digifundus
●● Finlands enda ISO 9001 - kvalitet
certifierade och ISO 14001 -miljöcertifierade uppföljningstjänst för
retinopati
●● Grundades år 2000

TJÄNST

●● Nordisk medicinsk expertis från Finland
●● Vi gör det vi lovar
●● Betrodd långsiktig partner
●● 99% av våra patienter är nöjda eller
mycket nöjda med vår tjänst

●● Automatiserad procedur för att boka
patientens nästa screeningstid enligt
tidigare resultat Digifundus servicekoordinator verifierar samtalslistor, bokar
screeningstider för nya patienter och
uppdaterar patientinformationen

●● Digifundus förvärvar, arkiverar och
uppdaterar all patientinformation och
undersökningsdata

●● Omfattande och aktuell rapportering
ger Kunden en tydlig bild över hela
patientens databas, diabetesframsteg
och effekter av medicinska insatser

Underhåll av
kontrollväntelista

Patientinformation
behärskning

Rapportering
till Kund

●● Alla resultat, inklusive undersökningsdata och information
om patientens riskbedömning
skickas digitalt till Kundens
PACS och HIS
●● Screeningens resultat
och tidpunkten för nästa
undersökning skickas per post
till patienten
●● Om Kunden inte vill att screeningdata skickas till eller lagras i
ert eget system, kan Digifundus
ge åtkomst till sitt PACS och
arkivera resultat enligt lokal
lagstiftning

●● Gradering enligt internationell, nationell
eller kundspecifik standard
●● Förgraderare och ögonläkare är
specialutbildade för screening av
diabetesretinopati
●● Uppföljningsplan enligt graderingsstandard används
●● Remisser till specialistvård vidarebefordras till Kunden efter varje screeningsperiod eller i akuta fall, omedelbart

Ögonbottenfotografierna
till Kundens
PACS

Screeningens
resultat till
patienter och
Kundens HIS

●● Utifrån patientinformation och undersökningsdata utarbetar Digifundus en
långsiktig screeningplan och massregistrerar patienter till screeningsomgångar
●● Varje patient får inbjudan till besök vid
rätt tidpunkt
Bokning av
fotograferingstid
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Screeningens
resultat och
uppföljningsplan

Inbjudan till
fotografering

●● Inbjudan kan skickas per brev,
via SMS eller e-post enligt
patientens önskemål

Tidsändringar

Ögonbottenfotografering
Yttranden från
oftalmolog

●● Patienten får skriftlig inbjudan
till varje besök några veckor
innan aktuell tid

●● Digifundus erbjuder fullständig
ombokning av besök via
internet, telefon och/ eller
e-post
●● Hjälper till att minska mängden
samtal till Kunden.

Initial
tolkning

●● En specialutbildad ögonbottenfotograf
kan ta högkvalitativa bilder även vid
krävande tillstånd som grå starr.
●● Undersöknings- och fotograferingsmönster enligt standarden används

Digifundus Oy
Digifundus är Finlands enda ISO 9001 -certifierade och ISO
14001 -miljöcertifierade uppföljningstjänst för retinopati. Vi
har erbjudit ögonbottenfotografering för diabetesretinopati
sedan år 2000 och vår service omfattar ca 2 miljoner av
Finlands befolkning. Vi arbetar i över 140 kommuner inom 13
sjukvårdsdistrikt över hela Finland.
Digifundus verksamhet koncentrerar sig på diagnostik,
screening och uppföljning av ögonsjukdomar. Digifundus
levererar och utvecklar hälsovårdstjänster för bland andra
följande ögonsjukdomar: diabetesretinopati, glaukom och
åldersrelaterad makuladegeneration.

Uppföljnings- och
vårdtjänster för glaukom
Vi erbjuder skräddarsydd, kostnadseffektiv
och omfattande uppföljning- och
vårdtjänsten för glaukoma. Vår tjänst
möjliggör kostnadseffektiv glaukoma vård
från kallelse och ändring av bokningar till
undersökningar och läkartjänster. Tack
vare våra digitala system, kan vi rapportera
undersökningsresultaten till våra Klienter.

Digifundus affärsidé är att effektivisera hälsovårdsprocesser
för ögonsjukdomar genom att dra nytta av de möjligheter som
telemedicinen och datatekniken erbjuder. På detta sätt kan
Digifundus tillhandahålla högkvalitativa hälsovårdstjänster till
ett konkurrenskraftigt pris.
Digifundus levererar enhetliga paketerbjudanden varvid
kunden kan handplocka de önskade tjänsterna eller alternativt
låta Digifundus sköta hela tjänstekedjan.
Digifundus har uppnått en hög Rating Alfa-kreditklassificering,
något som endast vart tionde företag i Finland uppnår.
Klassificeringen är ett tecken på företagets enastående
ekonomiska indikatorer, positiva bakgrundsinformation och
goda betalningsmoral. Klassificeringen beviljas av Suomen
Asiakastieto Oy.

Om du är intresserad av våra tjänster, kontakt oss!
Jouni Keltanen
Verkställande direktör
Digifundus AB, telefon: +358 50 387 6628
e-post: jouni.keltanen@digifundus.fi
www.digifundu.se

