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• 463 millioner voksne har diabetes (i 2019) og tallet forventes at stige til 700 
millioner i 2045 (International Diabetes Federation, 2019)

• Diabetiske fodsår er en velkendt komplikation

• Borgerens livskvalitet påvirket

• Dyrt



Events, hvad betyder mest 
ift udvikling af sår?

• Risikofaktorer
• Køn
• Alder
• Forhøjet HbA1c
• Diabetes varighed
• Hjerte-karsygdom
• Mikro-albuminuri
• Sløret syn
• Retinopati
• Nedsat vibrationssans
• Neuropatisymptomer
• Manglende fodpulse

• Andre Events
• Sociale

• Skilsmisse
• Ægtefælle sygdom/død
• Arbejdsløshed
• Pension
• Flytning
• Nyt job

• Adfærdsændringer
• Vægttab/øgning
• Motion
• Ferie



Forebyggelse, diagnose og behandling for 
den enkelte borger 

Diabetes

Alder

Micro-
albuminuri

Neuropati
symptomer

Flytning



Ressourcer

Generelt fokus på at engagere 
borgere, pårørende samt ansatte, 
der arbejder med disse borgere

BRAINSTORM OPFØLGNING





Konkrete koncepter valgt ud og 
arbejdes videre med i delgrupper

Bl.a. SårApp/Fodsår

Koncepter og prototyping

Borgerens SårApp:

De ønsker et værktøj til at samle og måle relevant 
information på daglig basis



SårApp • App til borgeren, co-designed og 
testet af borgere i tæt samarbejde 
med sundhedsfaglige, virksomheder 
og forskere. 

• Potentiale som dialogisk værktøj i 
mødet med sundhedsfaglige.

• Øge compliance og viden hos borger.

• Minimere forsinkelser  -> flatten the 
recurrence curve.



Hvad kan Appen?
• Borgeren registrerer et sår og rapporterer dagligt, om såret bliver 

mindre eller større.

• Borgeren registrerer smerte, betændelse og væske.

• Udviklingen af et sår visualiseres sammen med andre registrerede 
data for borgeren.

• Dataplugin indsamler skridt, aktivitet mm fra Apple Health og 
Google Fit (næste version).

• Data sendes til forskningsdatabase.

• Appen er udviklet med brug af nuværende standarder (fx
HL7FHIR), best practices og guidelines.



Hvem har lavet Appen?

• Frontend lavet i tæt samarbejde 
mellem Cambio Systems, Opus 
Consult og Alexandra Instituttet. 

• Backend udført af Alexandra 
Instituttet.

• Teknologisk Institut og Bispebjerg 
hospital agerer product owner og 
sparringspartnere.

• Data analyser laves på Aarhus 
Universitet. 





Data WP6 HealthD360: Borgere med diabetiske fodsår

Registerdata
Landspatientregistrene
Lægemiddeldata
Indkomst
Uddannelse

Data fra kommunale
systemer; 
f.eks. visitationstid, 
blodsukkermålinger,
Beskrivelser sår

Samtykke 
Sundhedsdatastyrelsen

Danmarks Statistik. 
Projekt godkendt

Borgernes data; Sårapp
(sår, smerter, aktivitet 
mm), smartwatches, 
etc.

Databearbejdning og 
dataanalyse 

Danmarks Statistik
Data er uden cpr-nummer og 
data kan ikke komme ud igen.

Samtykke 

Plejenet, godkendt af Styrelsen for 
Patientsikkerhed
Billeder af sår
Journaldata

Tværspor- afventer svar 
fra styregruppe
Kommunale data mm

Databearbejdning og dataanalyse

Sikker server i HealthD360 regi/ 
GenomeDK





På trapperne

Flyers distribueret til projektets deltagende 
kommunale sårklinikker, hospitaler mm

Bemærk ”Fodsår” i første version



• Tak for opmærksomheden
• Del gerne information omkring Appen
• Kontakt os meget gerne for input, dialog mm: 

Trine Rolighed Thomsen, trt@teknologisk.dk


