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HEALTHD360
– Tema: Projektets fremdrift år 1 og næste udviklingskridt –

Kort om HealthD360
HealthD360 er et forsknings- og
udviklingsprojekt, der har til
formål at 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 at fremme mere
personlige, sikre og
sammenhængende
behandlingsforløb i et
samarbejde med patienter og
sundhedspersonale.
Vi udvikler løsninger med
udgangspunkt i to cases:
• Mental sundhed hos børn og
unge (Arbejdspakke 5)
• Sårbehandling og sundhed
hos ældre (Arbejdspakke 6)
Velkommen til vores første
udgave af HealthD360 ’s
kvartalsvise infobrev. Send
meget gerne feedback >>

Videopræsentationer…
Børn og unges mentale
sundhed >>

Der var stor interesse fra både fagprofessionelle og borgere for
projektet HealthD360, der deltog ved Verdens Diabetesdag på
Dokk1 i Aarhus i november.

HealthD360 – en sund ét-årig
Dette informationsbrev giver en status på aktiviteter og resultater
for det første år i projektet HealthD360, der er finansieret af
Innovationsfonden. I det første år af projektets levetid har vi
leveret følgende resultater:

Data og dataanalyse
HealthD360 har ansøgt om - og fået adgang til - at gennemføre
analyser på registerdata til begge de to cases via Danmarks
Statistik.
I forhold til borgere med f.eks. diabetes er det interessant at
undersøge, om der er særlige forhold og adfærdsmønstre, der
har betydning for om borgerne udvikler diabetiske fodsår og
hvilken adfærd og hændelser, som gør sårene værre eller bedre.
Når det gælder casen om mental sundhed, er det interessant at
se på årsager til overvægt og skolefravær - og på hvilke forhold
og adfærdsmønstre hos de unge, som har positiv eller negativ
indvirkning. Sammenlignet med andre dataanalyser på området
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er der tale om en unik stor population, som projektet har fået
adgang til.
Sårbehandling og sundhed hos
ældre >>

Nye resultater:
✦

Etableret 2 omfattende dataprojekter på Danmarks Statistik

✦

Dataanalyse påbegyndt

✦

Abstract er indsendt til videnskabeligt tidsskrift

Næste skridt:
• Dataanalyse for begge cases - herunder hypotesegenererende
sammenligninger af kommunale- og registerdata. Resultaterne
diskuteres med kommuner og fagfolk.
• Inddrage 24/7 data fra smartphones og wearables i
dataanalyserne.

HealthD360 news…
Altinget – debatindlæg
14.01 2020 Vi bør udvikle en ny
strategi på psykiatriområdet,
som ikke alene er psykiatrisk,
men som tager udgangspunkt i
barnets perspektiv, skriver
professor Carsten Obel…
læs debatindlægget her >>

Wearables og smartphones kan indsamle data hele døgnet, og
giver derfor et præcist (real-time) indblik i centrale og enkle
sundhedsmarkører. Berigelse af disse data giver fornyet værdi for
borgeren.

Feltarbejde og konceptudvikling
Der er gennemført et omfattende feltarbejde i begge cases.
Udover at være på studiebesøg i både kommuner og på
hospitaler, har vi interviewet 18 familier, 30 borgere og 10
fagpersoner og gennemført 9 workshops med henblik på at
indsamle viden og diskutere udfordringer og løsningsforslag.
Nye resultater:

Fra healthd360.dk blog
Bevilling fra Novo Nordisk
Fonden på godt 5 mio. kr. til
HealthD360 spin-off projekt…
læs mere på bloggen >>

✦

Feltarbejde, interviews og workshops

✦

Udviklet koncepter til prototyper for begge cases

✦

Informationsvideoer for begge cases

Næste skridt:
• Feltarbejde med skoleelever & dataopsamling hos brugere
• Videreudvikling og design af koncepter til prototyper.
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Prototypeudvikling
På baggrund af input fra feltarbejdet har vi udviklet den første
prototype: En app der skal hjælpe borgere med fodsår med at få
overblik over sårets udvikling, og om borgeren har en
hensigtsmæssig adfærd. Går man f.eks. for meget, eller trykker
fodtøjet de forkerte steder. Prototypen består på nuværende
tidspunkt af en række skærmbilleder, og brugertest af funktioner
og indhold er gået i gang.
HealthD360 har gennemført
interviews med18 familier, 30
borgere og 10 fagpersoner og
gennemført 9 workshops.

Nye resultater:
✦

Påbegyndt prototyping på koncepter til en borgerrettet
“sår-app”.

✦

Brugertest er gået i gang.

Næste skridt:
• Eksperimenter og test i felten med borgere og i dialog med
sundhedsfaglige.
• Valg af hvilke prototyper, der skal videreudvikles som mulige
kommende produkter.

Data fra borgernes
smartphones og ”wearables”
indgår sammen med offentlige
sundhedsdata fra fx Danmarks
Statistik i projektets samlede
datagrundlag.

Screendumps fra udviklingen af projektets sår-app. Fortsat
udvikling og prototyping er i fokus dette og kommende kvartal.

Infrastruktur

Globalwebindex laver online
markedsanalyser og har for
nylig udgivet dette indlæg om
trends inden for sundhedsapps.
tjek det her >>

HealthD360 - informationsbrev

Projektet har etableret en første version it-infrastruktur, som kan
modtage data fra borgernes smartphones og wearables,
kombinere dem med data fra det offentlige sundhedssystem,
aflevere data til analyse og returnere resultatet af analysen til
borgeren eller den sundhedsfaglige.
Projektet har fokus på, at komponenterne i infrastrukturen
udvikles som genbrugelige open source byggeklodser. Dvs. der
udvikles digitale byggeklodser, som er baseret på fælles
nationale og internationale standarder, og som kan pilles fra
hinanden og sammensættes i nye konstellationer til nye formål.
F.eks. er en mængde af de byggeklodser, der udvikles videre på i
HealthD360 projektet, således også overlappende med de
byggeklodser, som udvikles til den del af Region Midtjyllands
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Intern
brugerundersøgelse
I december 2019
gennemførtes en intern
brugerundersøgelse mhp. at
evaluere styrker og
udfordringer i samarbejdet,
samt at give input til
videreudvikling af
projektsamarbejdet.

DIAS-platform, som har fokus på fjernmonitorering af Gravide
med Komplikationer.
Nye resultater:
Der er udarbejdet en første version af infrastrukturen, som kan:
✦

modtage data fra apps og wearables, og

✦

kombinere dem med data fra det offentlige sundhedssystem

✦

levere og processere data effektivt, f.eks. til analyse

Næste skridt:
• Infrastrukturen skal testes med rigtige data
• Infrastrukturen skal kobles sammen med de brugerrettede
løsninger, som udvikles i projektet

Resultatet af undersøgelsen
pegede på en række positive
resultater, men informanterne
gav også udtryk for et øget
behov for videndeling og
information både mellem
arbejdspakker og ud i
organisationerne. Dette
informationsbrev er et af flere
igangværende tiltag, der retter
sig mod at dække sidstnævnte
behov. Ialt 35 af 71inviterede
deltog i undersøgelsen.
Hvis du ønsker at se nærmere
på resultaterne, er du altid
velkommen til at kontakte
signe.h.poulsen@ph.au.dk

• Byggeklods til håndtering af samtykker skal afprøves i
infrastrukturen

Samarbejde i højsædet
Da HealthD360 består af 19 partnere har vi stort fokus på at
fremme et godt samarbejde på tværs af organisationer. Alle
partnere har bidraget til arbejdet i det første års tid, nogle som
mere centrale i udviklingsopgaver og andre som bidragydere
med viden og indsigt i praksis.
Nye resultater:
• Udviklerteam på tværs af virksomheder og
forskningsinstitutioner
• Alle partnere har været aktive i projektet og har bidraget til
projektets resultater.
• Samarbejde med andre projekter og initiativer - SundID, The
Nordic 2030 Movement, Nybrud.

Partnere i projektet

• Regionshospitalet Randers

• ViBIS (Danske Patienter)

Projektet er finansieret af
Innovationsfonden og udføres i
et partnerskab mellem:

• Cambio

• MTIC

• Novax

• Aarhus Universitet
Institut for Folkesundhed
Institut for Datalogi

• Opus Consult

• Komiteen for
Sundhedsoplysning

• Alexandra Instituttet

• sundhed.dk

• Teknologisk Institut

• Regionernes Kliniske
Kvalitetsudviklingsprogram
(RKKP)

• Bispebjerg Hospital,
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• Kite Invent

• samt kommunerne
Aarhus, Favrskov,
Frederiksberg, Odder og
Ringkøbing-Skjern
Spørgsmål og kommentarer:
mail signe.h.poulsen@ph.au.dk
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