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Hvordan vil 
du bruge dine 
sundhedsdata?



HVILKE 
data vil du dele?

· Sundhedsjournal ·

· Aktivitet ·

· Kost og drikkevaner ·

· Søvn ·

· Vægt ·

· Puls og blodtryk ·

· Humør ·

SUNDHEDSDATA
DER SKABER VÆRDI

I HealthD360 vil vi skabe bedre sundhed for borgerne ved at samle 

data fra det offentlige sundhedssystem og koble dem med data fra 

borgernes smartphones og wearables. Ambitionen er bedre forebyg-

gelse og behandling for dig som borger gennem:

Individuelle og sammenhængende forløb

Koordinering og videndeling på tværs

Bedre kontrol over din egen behandling

Tidlig opsporing og hjælp til selvhjælp

I HealthD360 UDVIKLER VI
En fleksibel og sikker datainfrastruktur

Prototyper til borgere og sundhedsprofessionelle

Visualisering af forskellige typer data 

Dokumentation for værdi for borgeren

Organisatorisk og juridisk forankring

I HealthD360 er det centralt for os at skabe løsninger, der kan give 

værdiskabelse for dig som borger. Derfor inddrager vi borgere og 

sundhedsprofessionelle gennem hele projektet. 

SAMMEN MED BRUGERNE
Undersøger og identificerer vi udfordringer

Udvikler vi koncepter for nye sundhedsløsninger

Designer og afprøver vi prototyper 

Tester vi prototypers værdiskabelse

HVEM
vil du dele med?

· Praktiserende læge ·

· Google ·

· Sundhed.dk ·

· Din kommune ·

· Dit forsikringsselskab ·

· Virksomheder ·

Hvad er din 
MOTIVATION
for at dele?

· Bedre behandling · 

· Kan hjælpe andre i samme situation ·

· Bidrager til et bedre sundhedssystem ·

· Bidrager til forskning ·

· Bedre forsikringstilbud · 

· Betaling for mine data ·

ETIK

TILLID

SAMTYKKE

SIKKERHED



CASE

MENTAL SUNDHED  
HOS BØRN OG UNGE
UDFORDRINGER

Stigende mistrivsel blandt børn og unge 

Skolefravær og uddannelsesparathed

Videntab i overgange mellem fagligheder

Lang ventetid på psykisk behandling 

Manglende dokumenteret effekt af indsatser

MISTRIVSEL, SKOLEFRAVÆR  
OG OVERVÆGT 
Vi sætter fokus på mistrivsel, skolefravær og overvægt sammen med 

Favrskov, Odder og Ringkøbing-Skjern Kommune. 

Vi udvikler og afprøver prototyper, der kobler eksisterende data 

fra skole- og sundhedsvæsen med data om f.eks. søvn, skærmtid, 

aktivitet, kost og humør. 

Vi dokumenterer, om dette kan give mere værdi for børn, unge og 

fagpersoner.

Kontaktperson vedr. denne case 
Carsten Obel, co@au.dk



CASE 

KRONISKE SÅR OG  
SUNDHED HOS ÆLDRE
UDFORDRINGER

Manglende koordinering og videndeling mellem forskellige sundhedssektorer

At opnå en god dagligdag hvor sundhedsprofessionelles anvisninger overholdes

At udvikle og tilpasse sko, der er behagelige at gå med, når man har fodsår

DET GODE LIV MED FODSÅR 
Vi sætter fokus på at understøtte det gode liv med fodsår sammen  

med Aarhus og Frederiksberg Kommune. 

Vi udvikler og afprøver prototyper, der kobler eksisterende data fra  

sygehuse og kommuner med data om f.eks. aktivitet, fodens  

temperatur og tryk. 

Vi undersøger, om dette kan give en bedre hverdag for patienten.

Kontaktperson vedr. denne case 
Trine Rolighed Thomsen, trt@teknologisk.dk



KONTAKT
HealthD360 

Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet 

Bartholins Allé 2 

8000 Aarhus C

Ansvarlig: 

Carsten Obel 

E-mail: co@au.dk

Tlf.: +45 29 42 84 05

Frederik Mølgaard Thayssen 

E-mail: fmt@mtic.dk 

Tlf.: +45 20 55 32 78

Støttet af Innovationsfonden

PARTNERE
Aarhus Universitet (Folkesundhed og Datalogi)

Alexandra Instituttet

Teknologisk Institut

Sundhed.dk

Novax

Cambio

Opus Consult

Kite Invent

Bispebjerg Hospital

Regionshopsitalet Randers

RKKP

ViBIS (Danske Patienter)

MTIC

Komiteen for Sundhedsoplysning

Aarhus Kommune

Odder Kommune

Favrskov Kommune

Ringkøbing-Skjern Kommune

Frederiksberg Kommune

Læs mere på healthd360.dk


