
Digitalisering
med et 
HANNE SHAPIRO

HANNE SHAPIRO FUTURES

SEPTEMBER 2017



Digitalisering i spændingen mellem omkostninger  
og den myndige borgers sundhed

Den sølvgrå Tsunami
▪ Flere ældre .Flere aldersbetingede sygdomme / kronikere.  

2 mill. Kronikere I 2020). 

En etnisk mere sammensat befolkning
▪ Forskellige kulturer omkring sundhed og sygdom

Prioritering af ressourcer
▪ Prioritering af sundhedsressourcer. Flere dagpatienter- og så hjem. 

Sygeplejersken som den kompetente bagvagt.   Sundhedssystemet som en
veldrevet fabrik øgede forventninger til personaliseret behandling

Forskning og evidensbegreb
▪ Forskning på gen- og genom niveau, giver forskydninger af syg/rask.  Bliver vi  

alle ”præ-patienter”. 



Trends:

Flere behandlingsmuligheder, bedre data

▪ Diagnose- Danmark, grænser mellem syg- og rask forskydes 
blandt pga. bedre data, og  den rigtige diagnose kan være en 
måde at finde en ”helle” i et stadig mere presset arbejdsliv. 

▪ Fra sygepleje til sundhedsindsats?

▪ Bedre data på personniveau, større muligheder for forebyggelse, fx 
motion på recept mm. Ændrede roller og opgaver. 

Skellet mellem have’s og  have nots 
▪ Sygeplejerskens unikke faglighed- det hele menneske og 
dets livssituation. Samspillet med andre fagprofessioner vil
vokse



Trends:

Fagglidning
▪ Prioritering af ressourcer og udvikling i 

teknologi vil understøtte fagglidning. 

Udviklingen i teknologi
▪ Ttilgængelighed af ”actionable data”, robotteknologi i 

behandling, sensorer i alting.  Ny type ekspertsystemer som fx 
Watson- hvad er det for et sundhedsbegreb, de bygger på? 
Sygeplejersken som medudvikler?

Borgeren som medskabende
▪ Elektroniske medier, portaler og elektroniske ”eksperter”,  
koncepter som ”peer-to-peer”, patientgrupper/foreninger og 
patientgrupper/foreninger. 



Hvad sker der med klinisk praksis og kvalitet i 
denne, når den medieres digitalt?  



Tek trends

▪ 3D print

▪ AI

▪ Internet of things----- sensorer i alting

▪ En eksponentiel vækst i data ( strukturerede

ustrukturerede,    98% af data er ustrukturerede , billeder, 
journaler, e-mails…..

▪ Udviklingen i mobile teknologier (wearables)

▪ Fra præprogrammerede systemer, til kognitive systemer

▪ Udvikling i computerregnekraft



Digital sundhed



Kvalitet, dokumentation?

“The online world is NOT analogue to the offline world.

Health Care Providers need to having a robust awareness of their 
communications, interactions and judgements in the provision of 
digital care”

▪ Phil Baumann



Effekter på sygeplejefaget

▪ Digitaliseringen medfører ændringer i relationer og kontekst

▪ Multimodalitet i samspilsrelationer  ( den udsatte borger?)

▪ Digitalisering  overskrider tid og rum

▪ Stiller nye krav til kompetencer og teknologiforståelse



Den digitaliserede sundhed- et spørgsmål om valg?

Faglige og etiske 

udfordringer og 

dilemmaer

Sygeplejefagligheden 

som disciplin og 

forskningsfelt



I hvilken retning går udviklingen

Lad os vente at se
Som fagprofessionelle må vi  
aktivt forme udviklingen



Observation- og kvalitet i en digital medieret 
praksis?? 

▪ Ni patienter døde under forsøg med telemedicin

Ingeniøren marts 2016



Patient Portaler

▪ Patienters adgang til e-journal

▪ I morgen: Lab on a –chip.  Heal 
thyself– blodtryk, blodsukker, 
hjerterytme, vægt, 
lungefunktion..…… (HealthKIT UK)

▪ Medicin indlejrede sensorer-
indtages medicinen som den skal? 

▪ Hvad er normalværdier…. “Digital 
fortolker”.

▪ Borgeren dokumenterer nøgletal
mellem telemedicin konsultationer, 

TRACTICA



Telemedicin

▪ Behandling og støtte i eget hjem-
potentielt større livskvalitet og
uafhængighed

▪ Effektivt i forhold til at reducere
udgifterne i forbindelse med 
kronisk syge.

▪ Evt. suppleret med løbende
monitorering af nøgledata

▪ Digitalt medieret
kommunikation- reducerer det
kvaliteten i klinisk observation?



WearSens- FX- behandling af spiseforstyrrelser. 
Jeg er min diagnose- eller???? 



Når teknologien bliver til Amelia, Nina…



Informationseksplosion

�Vækst i forskningsbasen 

�I 2002 skulle man have læst 4 bøger a’ 200 sider pr 
dag for at man kunne følge med i den udgivne 
litteratur

�Borgere og professionelle finder nye veje til relevant 
og troværdig information på nettet.

�I 2010 skulle man læse 56000 bøger a’ 200 sider pr. 



Den fælles videnbase ( UK sygeplejerske forbund)



Alting som platform, patientgruppe, online 
brevkasser, gør – det selv diagnose

• Den mere velinformerede borger

• Involvering- den myndige 

patient/borger betydning for 

helbredelsesproces

• Risici:

� Sygdom som livsstil- at tilhøre en 

gruppe 

� Den unødigt bekymrede

� Udfordrer de fagprofessionelle

� Udfordringer i forhold til 

dokumentation og evidens

� Øget ulighed i sundhedstilbud ?



Data fra mange kilder- gen-genom teknologi

Data fra uendeligt mange kilder-

• Strukturerede – ikke strukturerede.

• Du er dine data……???

• Sandsynligheden for, at du om 5 år vil 

udvikle xx sygdom er 84%

• Standarder, etik  og kvalitet i forhold til 

den ”selv-diagnosticerende borger?



Kognitive computing morgendagens diagnostik og 
pleje?

• Scanning og analyse af strukturerede og 

ustrukturerede data 98% af al info er 

ustruktureret ( artikler, journaler, billeder, 

tweets ) Watson forstår kontekst…

• Forstår naturlig tale( NLP) domæne- (korpus af 

viden- ”curating of content”

• Trænes af mennesker ( spørgsmål og svar-

lingvistiske mønstre inden for området

• Input af patientdata op imod  ekspertsystemet, 

genererer hypoteser, 

• Understøtte diagnose

• Prioriterede forslag til behandling på basis af 

evidens ( fx patienten vil foretrække  

behandling,  så vedkommende undgår hårtab)



Simulationssoftware-

Simuleret klinisk praksis,

Hvor komplekse valg træffes-

Der er ikke et rigtigt svar.

Krav til kvalitet-

Kvalitetskriterier?



Sygeplejersken som udvikler

� Lang tradition for teknologivurdering i sygeplejefaget

� Udviklingen i brug af data i diagnose og beslutning om 

behandling- ændrede parametre for teknologivurdering?

� Kognitive Ekspertsystemer som Watson er lærende 

gennem den faktiske brug-

� Hvad betyder det i forhold til dokumentationspraksis og 

kvalitet

� Hvad betyder det i fht. teknologivurdering og krav til 

teknologiudviklere?



Humanoid robotter

Voksende mangel på sygeplejersker i Japan

• Forsøg med humanoid robotter i den geatriske

behandling og pleje i Japan.

• Robotterne- har talefunktioner –baseret på fag 

professionelles dialog og praksis, udnytter maskinlæring-

• I Japan ”fagprofessionelle robotter”- I Danmark – sæler

• Samme fænomen forskellig forklædning?



Som menneske er vores unikke kompetencer
(med) menneskelighed-

25

� Kunne aflæse og handle 
meningsfuldt i i den 
specifikke sociale kontekst

� Vurdere

� Vejlede

� Rådgive

� Empati

T 
kompetencer

� Kunne aflæse og handle 
meningsfuldt i i den 
specifikke sociale kontekst

� Vurdere

� Vejlede

� Rådgive

� Empati

T 
kompetencer

Automation               den fagprofesionelle augmentation



Nye professionelle roller?

En forstærket dataunderstøttet  rådgiver, vejleder, 

Sundhed- information-management, standarder for data og 

teknologivurdering og dokumentation, standarder omkring 

udvikling og test, etiske aspekter- data sikkerhed, data 

overvågning

Faglig kvalitetssikring-- Ulighed i sundhed, ulighed i digital 

sundhed ( PIAAC) 

Forskning, Faglig metode  og praksisudvikling- omkring brugen 

af teknologi i sygeplejen   ( det holistiske perspektiv)

Integratorrollen,   ( det fysiske- det digitale)- overgange mellem 

delsystemer

Udvikler rollen- Udvikling af velfærdsteknologiske løsninger  

tværfaglige udviklingsteam


