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Hvad er velfærdsteknologi?

- vi har vel alle en idé om det

Er det…



Tendenser og trends

- Internet of things!

Big Data
Analyse af data åbner op for 

nye muligheder inden for 

præventiv sundhedspleje og 

”real time” identifikation af 

tendenser på tværs af hele 

befolkninger

Patienterne medbringer 

egne devices
Der sættes et øget pres på 

infrastrukturen ved både 

offentlige og private 

sundhedsleverandører, for at 

understøtte digitalisering og 

borgerinddragelse på tværs 

af en lang række 

teknologiplatforme 

Fokus på mobilitet og 

wearebles
Eksplosionen i mængden af 

mobile computere og 

sensorer giver en række nye 

muligheder for monitorering 

og real time analyse, som 

kan drive væksten inden for 

velfærdsteknologi 

Øget grad af 

automatisering
Robotter anvendes i stigende 

grad som hjælpemiddel og AI 

software, så som IBMs

Watson, som automatiserer 

processer på sygehusene 



Barriere og udfordringer

- Hvad er behovene?

Kommuner og private virksomheder 
efterspørger hjælp til afprøvning og 
effektdokumentation af 
velfærdsteknologi samt målrettet 
identifikation af behov på og fra 
markedet.

Det er svært for både små, 
mellemstore og store virksomheder 
at opnå adgang til  driftsnære 
testmiljøer samt standardiserede 
test- og produktudviklingsforløb. 
Komplekse juridiske retningslinjer 
og mangel på risikovillig kapital er 
desuden en væsentlig barriere.

Offentlige organisationer efterlyser 
mere evidens for 
velfærdsteknologiske effekter, 
større gevinstrealisering samt 
bedre beslutningsgrundlag for 
investeringer i velfærdsteknologiske 
løsninger.



Alt for mange danske virksomheder og iværksættere 
har store udfordringer med at få deres nye innovative 
løsning det sidste stykke vej ud over rampen, fordi de 
går i stå i det, vi ofte beskriver som ’dødens gab’ 
– mellem prototype og marked.

Carsten Bjerg, formand for Markedsmodningsfonden: 
”Når Nye Løsninger Skal på Markedet”
Erhvervsstyrelsen 2014

Vi skal tænke udbredelse og implementering!  

- men hvordan?
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Hvorfor?
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Konceptet bag

”CoLab Denmark er en samarbejdsmodel for 

offentlig privat udvikling på tværs af 

sundhedsvæsenet . 

Et CoLab er et udviklingsmiljø i driften. Her stiller 

hverdagens eksperter i både sygehuse og 

kommuner samlet deres behov, viden og 

faciliteter til rådighed for sammen med borgere 

og virksomheder at udvikle og teste nye 

velfærdsteknologiske løsninger.”
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Strukturen i CoLabs

Sygehus

Kommuner

Læge praksis Øvrige aktører

Vidensinstitutioner

Støttefunktioner

Testfaciliteter

Lokale CoLabs

CoLab Plug&Play

Supportenheden

Privat aktør

Patienter



CoLab Plug&Play

CoLab Denmark

Hvordan?

Lokalt forankrede CoLabs

CoLab Recovery & Rehab



CoLab Denmark

Et skræddersyet forløb

Rådgivning Udvikling & Præ-test Test & Afprøvning
Implementering & 

Fastholdelse

Ekspertrådgivning

Forretningsudvikling

Juridiske aftaler

Brugeranalyse

Facilitering

Test i simuleret miljø

Test i drift

Effektvurdering

Certificering

Værdirealisering

Implementering



CoLab Plug & Play

Kom og leg med!

Vi letter adgangen til:

• De nyeste state-of-the-art test faciliteter

• En skræddersyet udviklingsproces

• Servicering og rådgivning

• Brugerpaneler der er sammensat af både 

eksperter og borgere

• Certificering af din teknologi i henhold til 

internationale anerkendte standarder såsom 

Continua

”I Plug&Play kan man 
afprøve løsningen i den 
sammenhæng den skal 
fungere - både teknisk, 
organisatorisk og i forhold 
til borgeren”
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Spørgsmål

Spørgsmål?



Case eksempel #1 

Sundhedsplatform for psykiske sygedomme

Formål

Projektet har til formål at afprøve og evaluere det digitale Monsenso-system 

dels i forhold til behandling af patienter med borderline-lidelse og dels i forhold 

til at udvikle viden om benyttelse af systemet i regionens afdelinger.

Monsenso-systemet understøtter online elektronisk selvmonitorering, 

behandling og kontakt ved hjælp gennem brug af en smartphone. Den 

elektroniske selvmonitorering indbefatter:

• Registrering af subjektive og objektive data, og

• Feedback-loop mellem patient og behandler, for at understøtte den 

nuværende behandling

Monsenso systemet vil være med til at styrke og optimere leveringen af en 

effektiv ambulant behandling tæt på patienten samt tilgængeligheden af 

denne.



Case eksempel #2 

SmartDiabetes

Formål

Projektet har til formål at opsamle sundhedsdata trådløst og sikkert hos 

patienten gennem brug af udstyr såsom glukosemåler eller vægt. De 

indsamlede sundhedsdata skal være med til at give diabetikeren bedre indsigt 

i egen sygdom, mestre kompleksiteten i diabetesbehandlingen og fordre 

bedre kontrol.

Løsningen åbner op for en række fordele såsom:

• At test muligheden for et ”virtuelt” ambulatorie for diabetesbehandling

• Segmentering, en mere målrettet og tidlig forebyggende indsats på 

brugere der har behov for ekstra støtte

• Brug af big data til analysering og bedre ”forecasting”

• Adherence – bedre viden om medicinering på diabetes området. 

Alle teknologierne testes op imod Continua-standarden, og understøttes 

gennem SharedCare. 
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Status

CoLab Plug&Play

Lokalt forankrede CoLabs

CoLab Recovery & Rehab

• Workshop vedr. samarbejdsmodel  
afholdes ultimo februar

• KPI projekt
• Dialog med kommuner i gang

• Møder afholdt med alle kommuner, konkret projektforslag foreligger
• Løbende dialog med lokale virksomheder, konkrete projektforslag 

foreligger
• Sygehus Lillebælt har præsenteret sit oplæg til en samarbejdsmodel i 

CoLab Lillebælt, arbejdsmøde planlagt

• Alle møder afholdt med centrale 
samarbejdspartnere – baggrundsnotat i 
proces.

• Virksomhedsdialog og projektforslag
• InterReg dialog

• Driftsmodel for Plug & Play  under 
udarbejdelse

• Løbende udbygning af referencearkitektur 
Første tre tilbud afgivet til virksomheder

• Samarbejdsaftale forventes godkendt 
senest ultimo februar

• Projektchef ansat pr. 1/3-15
• Fælles studietur til Philips 16/2-15

• Vejle og Aabenraa i styregruppe, dialog med Odense
• Test af sociale robotter på socialområdet i opstart 
• Udvikling og test af app til sindslidende (Monsenso) igang, 

mens Psykiatriens Hverdagstestere lanceres nationalt


