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SSttoorree  uuttffoorrddrriinnggeerr  
iinnnneenn  hheellssee  –– eenn

««DDiiggiittaall  ((rr))eevvoolluussjjoonn»»
ttvviinnggeerr  sseegg  ffrraamm  ((??))



“Virksomheten
innen medisin

er ineffektiv, 
kostbar og
moden for 

dramatiske
endringer.”

“The business of medicine is 
inefficient, expensive, and ripe for 

disruption.”



GGooooggllee  ssøøkk  (Resultat fra 16.3.2021)

«digital health revolution» 55.200 hits
«digital health evolution» 71.400 hits

Resultat fra 2.6.2020:
«digital health revolution» 33.500 hits
«digital health evolution» 28.500 hits



Digital health
(r)evolution

Many books and 
reports available



NNyyee  ggrruuppppeerr  
hheellsseeaarrbbeeiiddeerree



http://www.aftenposten.no/okonomi/Ingeniorene-overtar-for-legene-pa-norske-sykehus-609195b.html

Ingenting 
blir som 

det alltid 
har vært! 

-Professor og kirurg 
Erik Fosse



Ingeniørene overtar for legene

Teknologiske fremskritt er i ferd med å endre de ulike yrkesgruppenes jobbinnhold 
og styrkeforhold ved sykehuset. 
Nye yrkesgrupper og enda mer avanserte 
maskiner er på vei inn på operasjonssalene.

http://www.aftenposten.no/okonomi/Ingeniorene-overtar-for-legene-pa-norske-sykehus-609195b.html



Ingeniørene overtar for legene

I fremtiden kan ingeniører bli mer etterspurt enn hjertekirurger. 
Avanserte maskiner skal betjenes og vedlikeholdes.
Kirurg Fosse ved Oslo universitetssykehus merker dette godt. Allerede i dag 
er halvparten av staben ved Intervensjonssenteret ingeniører med 
teknologibakgrunn, forteller han.
Bildefysikere utgjør en stor avdeling. De jobber blant annet med å tolke 
røntgenbilder.
Legene vil i fremtiden bare være en del av et lag.

http://www.aftenposten.no/okonomi/Ingeniorene-overtar-for-legene-pa-norske-sykehus-609195b.html



VVii  hhaarr  ggjjoorrtt  oossss  hheelltt  
aavvhheennggiiggee  aavv  

tteekknnoollooggii  oogg  aatt  
tteekknnoollooggiieenn  ffuunnggeerreerr  

110000%%  aavv  ttiiddeenn



Universitetssykehuset Nord-Norge satte 
mandag krisestab på alle avdelinger. 

På grunn av datatrøbbel er de tvunget til 
å utsette flere operasjoner. Men nå er 
systemet oppe og går igjen.

– Det har vært ei oppgradering på 
pasientjournalsystemet. Akkurat nå har vi 
ikke tilgang til journalene. Da blir det 
vanskelig å utføre operasjoner og å ta 
imot pasienter til poliklinikkene, sa 
kommunikasjons-rådgiver Jørn Resvoll
ved UNN.

10.2.2020



Det nesten nybygde gigantsykehuset er totalt 
avhengig av nettbaserte løsninger i behandlingen av 
pasienter. Allerede mandag kveld begynte de første 
problemene å melde seg. Og i løpet av natta 
kollapset hele systemet. I ettermiddag var det 
fortsatt full stans både i data- og telefonsystemet i 
de nye bygningene ved St. Olavs hospital på Øya 
ved Trondheim.



DDeett  eerr  lliitttt  
sscciieennccee  ffiiccttiioonn



Med hologram-
briller ser kirurgene 
en lever som 
svever i løse lu5en. 
Slik kan de le8ere 
planlegge 
kre5operasjoner.



Det er litt science fiction

• – Det er litt science fiction, sier Bjørn Edwin, kirurg ved Oslo 
universitetssykehus (OUS) Rikshospitalet. Med de høyteknologiske 
HoloLens-brillene på hodet kan han studere den gule kreftsvulsten i 
leveren som svever fremfor ham i rommet.

• For den som iakttar ser kirurgens finger- og armbevegelser ut i løse 
luften tilfeldige ut, men i virkeligheten kan det være viktige forberedelser 
til en leverkreftoperasjon.



Video

https://www.dagensmedisin.no/artikler/2016/11/17/-det-er-litt-science-fiction/



Magic Leap One 
holography-guided 

surgery: Holoeyes spatial 
computing for tele-

medicine



Video

https://www.youtube.com/watch?v=AfBiUYaKhtQ



Microsoft HoloLens 2: 
Partner Spotlight with

Philips



Video

https://www.youtube.com/watch?v=loGxO3L7rFE



Hololens In-Action 
at Cleveland Clinic



Video

https://www.youtube.com/watch?v=l2NnOCLexOE



MEN HVA MED 
PRIVATE HJEM? 



Video

https://www.youtube.com/watch?v=GfjGPTKBFB4



PPoolliittiisskkee  
aammbbiissjjoonneerr  

iinnnneenn  ee--hheellssee  
((DDiiggiittaall  hheellssee))



PPoolliittiisskkee  
aammbbiissjjoonneerr

””NNoorrggee  mmåå  vvæærree  hheelltt  ii  ffrroonntt  ii  ddeenn  nnyyee  
ddiiggiittaallee  vveerrddeenn””

Statsminister Erna Solberg, 
Lørdagsrevyen (NRK), 7. januar 2017



Pionernasjon innen e-helse

”Norge skal bli en pionernasjon innen 
e-helse, og innen 2025 bli det ledende 
landet i Europa innen e-helse”
--Partileder Jonas Gahr Støre, Arbeiderpartiets landsmøte, april 2017











• Helse- og omsorgssektoren har tatt i bruk både ny 
og eksisterende teknologi i et høyere tempo enn 
tidligere.

• E-konsultasjon ble periodevis i 2020 mer brukt enn 
vanlige konsultasjoner, selv om kun en liten andel 
leger hadde tatt dette i bruk før koronapandemien. 

• Et annet område med vekst siste år er digital 
hjemmeoppfølging. Dette har blitt brukt av nye 
pasientgrupper og gitt stor nytteverdi, spesielt for 
oppfølging av koronasyke og pasienter i risiko-
grupper.

• I tillegg til e-konsultasjon og digital hjemme-
oppfølging, ser vi at interessen for dataene som 
samles inn fra smartklokker, apper, sensorer og 
lignende øker. 







En undersøkelse gjort av 
Direktoratet for e-helse viser at 
38 % av befolkningen har tatt i 
bruk smartklokke/-pulsklokke og 
27 % har tatt i bruk helse- og 
livsstilapper. 
79 % av respondentene under 
30 år har tatt i bruk en eller flere 
typer, mot 39 % i aldersgruppen 
over 60 år.





















IInntteerrnnaassjjoonnaallee  
ttrreennddeerr



«Både USA og England erkjenner at vi 
trenger mer enn bare noen få godt opplærte 
fagfolk. Helseinformatikk bør være en 
grunnleggende ferdighet slik at enhver 
kliniker kan utnytte teknologi for å forbedre 
omsorgen, samarbeide fullt ut med 
pasienter, veilede dem til de beste kildene og 
hjelpe dem å forstå de underliggende 
skjevhetene (og utfordringene) i data som er 
allment tilgjengelige for dem.»



NNHHSS  ((UUKK))  ssiinnee  
ppllaanneerr



TThhee  TTooppooll  RReevviieeww

«I 2018 feirer NHS sitt 70-
årsjubileum. Selv om det er 
vanskelig å forutsi fremtiden, 
vet vi at genomics, digital 
medisin, kunstig intelligens 
og robotteknologi vil få en 
enorm innvirkning på pasienter 
og helsearbeidere i løpet av de 
kommende to tiår.»



DDiiggiittaall  mmeeddiissiinn
«Nye digitale teknologier har potensialet for 
å transformere hvordan NHS leverer omsorg 
i Bårene som kommer, for eksempel 
gjennom raskere og mer pålitelig diagnose 
av smi8somme sykdommer, muliggjøre at 
pasienter selv kan overvåke og administrere 
egen helse, fremme av helse og velvære 
gjennom personaliserte apper, og levere 
omsorg utenfor tradisjonelle helsetjenester 
gjennom medisinsk avstandsoppfølging.»
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«Nye digitale teknologier har potensialet for 
å transformere hvordan NHS leverer omsorg 
i tiårene som kommer, for eksempel 
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Konvergensen og komplementariteten til de tre store 
teknologiene - genomikk, sensorer og AI - vil muliggjøre 
utvikling av «virtual medical coaches»

De neste 20 år



The Wachter Report
"Til de av dere som lurer på 
om NHS har råd til en 
ambisiøs innsats for å 
digitalisere i dagens miljø av 
nøysomhet og et utall av 
løpende utfordringer, tror vi 
svaret er klart: den eneste 
tingen NHS ikke har råd til å 
gjøre, er å forbli et i hovedsak 
ikke-digitalt system. Det er på 
tide å fortsette med IT. "

Robert M. Wachter, MD
Professor and Chair of the

Department of Medicine at the
University of California, S.F.



TThhee  nneeww  
ddiiggiittaall  

mmeeddiicciinnee



Gammel medisin

Ny medisin

Super-
konvergens
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Trådløse
sensorer

Genomforskning
(Genomics)

Medisinsk 
bildebehandling

Informasjons-
systemer

Mobil 
kommunikasjon 

Internett

Sosiale media

Beregningskraft
+ “Data universe”

Transformasjonen fra medisin i dag (gammel, dum) til ny, individualisert medisin 
som er aktivert ved digitalisering av mennesket



Medicine’s 
“Gutenberg 

moment”
På samme måte som trykkpressen frigjorde 
kunnskap fra eliteklassens kontroll, så er ny 
teknologi - fra smarttelefon til maskinlæring -
klar til å demokratisere medisin.

Pasientene vil kontrollere dataene sine og bli 
frigjort fra et paternalistisk medisinsk regime 
der "legen vet best."



Det neste store 
målet innen 

helse(?)



31.05.20
21

450 sider (2015)

«Improving Diagnosis in 
Health Care» avslører en 
type kri?ske feil i 
helsevesenet –
diagnos?ske feil – som 
har fåC rela?vt lite 
oppmerksomhet siden 
utgivelsen av «To Err Is 
Human» i år 2000

287 sider (2000)



Vi må ikke 
glemme de 

menneskelige 
sidene ved 

teknologien



Digitale helsetjenester kan 
påvirke og endre 
familielivet.
Konsekvensene denne 
teknologien har for 
samfunnet må belyses 
bedre, mener forskere ved 
Nasjonalt senter for 
e-helseforskning.



For hva skjer på hjemmebane når én 
i familien er syk og i økende grad 
klarer seg hjemme ved hjelp av 
teknologi, i stedet for å ta turen til 
en helseinstitusjon? Er det bare 
positivt?
--Samfunnsforsker Hege K. Andreassen



Andre profesjoner

– Digitalisering gir rom for andre 
profesjoner og nye måter å 
organisere arbeidet på, også innen 
utvikling og drift av IT-utstyr. Derfor 
er helseinformatikk blitt et stadig 
viktigere fag i dagens helsevesen, 
mener Kari Dyb, en av de andre 
forskerne som står bak artikkelen.



HHeellsseesseekkttoorreenn  fføøllggeerr  
eetttteerr  uuttvviikklliinnggeenn  ii  
ssaammffuunnnneett  ffoorrøøvvrriigg





Pasienten i sentrum
(Patient empowerment)



New Digital Medicine

• Pasienter bruker apper og utstyrsenheter 
for å jobbe sammen med helsepersonell for 
å leve et sunnere liv og redusere 
hyppigheten av sykebesøk.
• Folk har personlig utstyr som holder dem 

sunne og frisk(ere).
• Teknologien gjør det mulig for pasienter å 

spore fremgangen over tid og potensielt 
“ta tak i” helseproblemer før de blir for 
alvorlige.



New Digital Medicine

Eksempel: Twine Health fokuserer på å
forbedre digitale forbindelser mellom
pasienter og helsepersonell.



Video

https://www.youtube.com/watch?v=gpmoGRm0csY



Twine
Health ble 
kjøpt opp av
Fitbit som 
igjen ble 
kjøpt opp 
av Google



Personlige råd basert på egne preferanser
• Vi ser nå at personlige råd basert på egne preferanser, inkludert 

helse-, økonomi- og familiestatus, blir en del av pasientbehandling. 
• Vi opplever at dagens pasienter, ofte i tett samarbeid med 

helsepersonell, benytter helseapper og ulike medisinske sensorer 
og måleutstyr til å følge opp egen sykdom. 
• Resultatet er færre møter med helsevesenet og raskere 

rehabilitering. 
• Helseappene gjør det mulig for pasientene å være tett på 

behandlingen og oppdage endringer i helsetilstanden før disse får 
alvorlige følger. 
• Helseappene tilbyr i stadig større grad at informasjon kan deles 

med familiemedlemmer, venner og andre pasienter.   



Video

https://www.youtube.com/watch?v=pgB5w4lTozE



De «store» tar 
over(?)



Rockley Photonics has 
developed non-invasive
optical sensors for detecting
multiple blood-related health
metrics, including blood
pressure, blood glucose, and 
blood alcohol levels, many of
which are only normally
detectable with more 
invasive dedicated medical
equipment. Rockley's
sensors beam infrared light
through a user's skin, much
like the existing sensors on
the back of the Apple Watch 
for detecting heart rate and 
blood oxygen levels.



Heart health notifications on your Apple Watch





The next-generation activity and 
sleep tracker, Ace 3 makes it fun
and easy for kids ages 6+ to get
active and work towards healthier
habits. You can count on Ace 3 to 
be there from sunrise to bedtime
with features such as: up to 8 days
of battery life, fun new interactive
clock faces, daily activity
dashboard, swimproof up to 50 
meters, sleep duration tracking, 
family challenges (plus access to 
the family account with protected
kid view).

https://blog.fitbit.com/fitbit-ace-3/





Det foregår et 
teknologirace på 
smartklokker. I tillegg 
til å vise oss tid, 
kalender og veldig 
mye annet, gjelder 
det å dytte inn 
sensorer og 
algoritmer som kan 
overvåke helse-
tilstanden vår.



Stiftet 1924



Pasienter søker 
sammen og forener 

krefter



Video

https://www.youtube.com/watch?v=xGnfWjUXf4g&t=4s









DIY





Eksempel:
Kommunikasjon barn - foreldre

Barn med  type 1 diabetes

Tradisjonell blodsukkermåling

Løsningen fungerer også 
med en kontinuerlig 
blodsukkermåler



Huslegen har 
gjenoppstått



Video

https://www.youtube.com/watch?v=xqSb-l7U2Ro&t=1s





SPØRSMÅL?

gunnar.hartvigsen@uit.no
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