
I Tema: Personlig baerbar sundhedsteknologi

Nye sundhedsløsninger 
testes i virkelighedsnaert milj0
Digitale velfaerdsteknologier er en vigtig del af fremtidens sundhedsvaesen. 
På Plug & Play-laboratoriet ved Syddansk Sundhedsinnovation i Odense kan 

1øsningerne afprøves grundigt, inden de implementeres.

Af Miriam Matlok. 
Kommunikations skons sulent
-SSyddans skSSelfaerndhednnova sytion

Det ligner et gigantisk duldrehus - eller 
en avanceret teaterkulisse med fire ad
skilte rum: På iaverste etage visualll1eres 
borgerens eget hjem og den Jmmrmmale 
sundhed, mens laegens alnene praksis og 
sygehuset er indrettet i stueplan. 
To store skzrme visualiserer det, som 

borgeren, bjemmeplejeren, den praktise
rende �ge eller sygehusklinikeren ser pA 
deres tablet eller mobiltelefon, �ngig 
af hvilken situation, de befinder sig i. 
På den måde kan testdeltageme 19lbende

Her testes, hvordan t:>erol/gende bllleder og /yde 
lean mlndske (Tygten (or at m taget blodpraver. 

ff!llge med i, hvad der skesh p§. tvzrs af de 
forslrellige sektorer. 
Det a.mbitifJse Plug & Play-laborat.orium 
er byggeget op i testha11eme hos yddanak 
Sundhedsinnovat i Odense. Her tilbydcs 
en ra:kke test:forli1Jb, som kan lette vcjen for 
implementeringen af digitale 4'sninger og 

dsteknologier på gehuse, i kom
muner og i borgerens eget hjem.

Hele tre ting
På bedste kindeneg-maner tilbyder plat
formen hele tre ting pa en gang:

Skuespl/lere gennemspl/ler Janes gravldltets(orl0b. Fra f0r.ste konsultatJon hos /cegen ti/ konsultatJoner hos Jordemoderen og pd f0destedet



1. Test og afprytvning: Plug & Play 
skaber et lukket 16kosystem for tests i et 
afgaenset, men driftslignende it-milj!IJ.
2. Brugerindragelse d i virkelighedsnare 
situationer: Plug & Play faciliterer sund
hedslflJSDinger i realistiske situati.oner 
med brugere.
3. Vejledning: Plug & Play stiller vejl.ed
ning til dclighed ved brugerindgclse, 
fur ek:sempel i forbindelse med work
shops i st!6rregrupper.
Projektleder Morten Givskud fra Syd
dansk Sundhedsinovation forldarer: 
- Vi at a.fkorte vejen fra gode 
ide til den gode htsning. Afhzngigt af 
hvor man er i sit udviklings]ftb, kan 
virksomh.eder, kormmmer og sygehuse 
tl testet og �deres ide, Wsning, 
produkt cller teknologi i et afgnenset og 
driftslignende miljflJ. Vi kan hjielpe med 
inddragelse af borgere eller sundheds
profe!isionelle efter behov. Milet er at 
sikre, at en tek:nologi er moden, ff/Jr den 
imp1ementeres i drift.

jlinsker den 
n

fur

Det store •dukkehus« er opdeft I fire rum: 0verst den almene la!gepraksls og sygehuset- nederst 
borgerens egethjem og den kommunole sundhed.

Aktive hoftepatienter
For eksempel bar platfonnen vieret brugt 
til at teste aktivitetsmAlere til m.onitme
ring af boftepalient.ers ak.tivitetsniveau. 
Det kan viere en udfordring for hofteope-

rerede borgere at komme godt i gang med 
hverdagens aktiviteter. Her kan aktivi
tetsm!lere va:re med til at m.otivere til 
ak.tivitet - og samtidig hjielpe sundheds-
personalet med at - op pa tttening.

I samarbejde med �dkintrgisk 
Forskningsenhed, Syddansk Universitet 
og Odense Universitetshospital testede 
laboratoriet seks aktivitetsmll.ere. 
Testens folrus var, om m!leme kunne

Allen�de afpn,vet pa flere hospitaler 

- hvad med dit? 
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kende forskel på furskellige hverdagsak
tiviteter. Seks hofteopererede borgere fik 
monterct aktivitetsmaleme, hvorpå de 
ført seks forskellige aktiviteter: De 
gik, lå ned, sad, stod op med Iav og høj 
aktivitet og gik på trapper. Testen viste, 
at ingen af mål eme knne  differentiere 
mellem alle  seks akti'viteter. To af m!
lcme kiunne dog skelne mellem fem ud 
af seks aktiviteter.
- Denne test er et typisk eksempel pa 
brugertest af telrniske løsninger. Aktø
rerne bag aktivitetsmAåleme får data med 
hjem, som de kan bruge til at videre
udvikle deres produkt - og eventuelt 
kmnme igen for en ny test, siger Morten 
Givskud.

Bange forblodprever?
Mange mennesker er bange for at få 
taget blodpt'fJVer. Sam.men med Aalborg 
Universitets afdeling for arkitektur og 
mcdievi'densk:ab og virksomheden Cu
medin testede syv borgere, om beroli
gende billeder og lyd kan give en bedre 
oplevelse. Cumedin ejer streamingtje
nesten ArtPlayer, som leverede billeder 
og lyd.
Testpersonerne fik monteret et bælte til 
ålim af puls. Under testen sad de foran 
en tv-skærm med beroligende billeder 
iført  hovedtelefoner med beroligende

Tag med til WHINN
Hvill du vil børe meget mere om tcknologi
ske lø llllinga i fremtidens sundhedsvæsen, 
er det oplagt at tage til WJDNN, Week 
of Health and Innovation. i Odense 
den 19.-21. navember.
Under ovaskriften »Bettere hcalthcarre 
through futore technology« sa:tter fem 
kocesp or sceuen. Hertil kommer 
spændende keynotes, matchmaking, gui
dede ture, delegationsbesøg, networking, 
udstillingtil, WHINN-dinner og meget mere. 
Direltøre for WJDNN, Michaela Andersen, 
furtzller:
- WJDNN henvender sig til en bred mll
gruppe. Men faglige 1edere og program
planlæggere tilretlæggcr de fem konfe
rencespor og aktiviteter, så de benvender 
sig til specfikk målgrupper. Vi giver all e 
deltagere mrettet inspiration og indsigt i 
den nyeste viden og forskning inden for 
sundhed.s- og velfærdsteknologi. Jeg båber, 
vi ses!

musik. Imens blev deres ansigtsreal:
tioner :filmet af et webkamera. Både 
kvantitative data (effekten pi test
personemes puls) og kvalitative data 
(ansigtsreakti.oner) blev samJet under 
blodvetangen.
- Vi stod både for rekruttering af testper
soner og det tekniske test-setup, og vi bi
drog tiI opsamling og behandlinng af data 
Sam.men med furskerne fra Aalborg Uni
versittet Det gør det let og tilga:ngeligt 
for de partnere, der samarbejder med os, 
siger Solvej Mathiesen, teknisk projekt
leder i Syddansk Sundhedsinnovation.

Som l virk.ellgheden
Den virkeligbedsnzre opsætning med 
de fire rum gtar det muligt at inddrage 
forskellige grupper. Det kan også være 

skuespillere. Ved at gennegspille for
skellige situationer kan man opna nye 
indsigter i ebrugen af teknologi, for ek
sempel om it-systemer kan tale sammen.
- Vi fik hjælp fra skuespillere som afsæt 
til en debat om, hvad diggltalisering af 
papirb!.rne vandrejournaler betyder for 
gravide og sundhedsprofessionelle. På 
den m!de fik vi mulighed for at sa:tte 
tingene lige lidt mere på spidsen, fortæl
ler Morten Givskud
Med sceneskift frem og tilbage fra eget 
hjem ti1 almen praksis og sygehuset

• • 
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De fem konferencespor 
Digital Health: Udforaker bruggen alk apps, 
wearables og andeD teknologi, der kan 
styrke patieantens egenomsorg. Endvidere 
fokus på konkret brug alk virtual og aug
mented reality til for ekaempel uddannel
se, planlggni.ng, genoptraning og behand
ling (to-dages spor).
Fremtidens sundhed$professionelle: Har 
fokus på sundhedspersonalets digitale 
kompetenccr, berunder uddannelse rettet 
mod fremtidens behov (dansk spor).
Robots, Al & Drones: Har fukus på brugen 
af robotter i IJllildhedsvæsenet.
Home Based Health: Har fokus på IKT
løsninger i realation til hjemmemonitore
ring, forebyggelse og rehabililcring.
Easy and equal access to care: Udforaker, 
bvordan digitale løtnsninger og nye samar
bejdsstruktureer kan medvirke til at sikre 
samme gode service på rett e tid og sted til 
enhver borger og patient
Lala mere, og tilmeld dig på: 
www.whinn.dk.

Morten Givskud er innovationskonsu/ent og 
pro/ektleder pd Plug & Play, syddansk 
Sundhedslnnovatlon.

gennemspillede skuespillerne prøJanes« 
graviditetsforløb. Fra første konsultation 
hos den praktiserende læge over jorde
moderkonsultation til konsultation pi 
destedet. Med humor satte de udfor
d.ringer pi spidsen. I dette tilfæde en 
glemt og forsvundet papirvandrejoumal, 
oplevelsen af at besva.re SWigsmil igen 
og igen - og en tendedns til, at fagprofes
sionelle  ser den gragi'de i egen kontekst 
og emmer at ta:nke samIIlellblCng for 
den gravige.
Plug & Play-platformen står foran en 
opgradering, som skal give mulighed for 
endnu hurtigere tests i samarbtjde med 
de forsellige ktørter.
- Vi gar fra en tung, serverbaseret 
løsning ti1 en langt mere agil model 
med brug af mikroserviceteknologi. Vi 
opbygger en test- og applikationsmo
del, som med simple integrationer kan 
udbygges efter bchov, så røviige syste
mer kan dele data på tværs af sektorer. 
Integrationerne vil være med til at styrlre 
det tværsektorielle samarbejde mellem 
sygehus, kommune og almen praksis, 
siger Morten Givskud

http://www.whinn.dk
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