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Universitetet i Tromsø 
tilbyr nå to utdanninger 

innen helse og IT 



Erfaringsbasert
Master i digitale 

helsetjenester





Sivilingeniør 
Helseteknologi





Har vi behov for en 
digital revolusjon 

i helsevesenet?



Behov for nytekning

Om få år vil (...) de store 
etterkrigskullene ha 
behov for eldreomsorg. 
Da blir teknologi viktig 
for å klare å ta vare på 
alle sammen. 



Vi ser det spesielt i krisesituasjoner 
som nå, at det er behov for å tenke på 
nye måter. 

Når mange blir syke på én gang, er det 
ikke plass til alle på intensiv-
avdelingene. 

Hva om vi nå hadde hatt teknologiske 
løsninger som gjorde det mulig å 
behandle og overvåke et stort antall 
pasienter i deres egne hjem?

Behov for nytekning



Den nye 
digitale 

medisinen
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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



Tidspunktet for de store 6 store digitale fremskrittene de siste
40 årene som har ledet til “The Great Inflection of Medicine”

The Great 
Inflection of 

Medicine
(vendepunkt)



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."







Konvergensen og komplementariteten til de tre 
hovedteknologiene – genomikk, sensorer og AI – vil 
muliggjøre utvikling av virtuelle medisinske veiledere 
(virtual medical coaches)

De kommende 20 år

Den virtuelle medisinske coachmodellen med multimodale input data og 
algoritmer for å gi individualisert veiledning



Det vi her snakker om er
«Precision medicine» 

(som ofte omtales som 
«Personaliced medicine» 
og «Personaliced care») 





Vi opplever også andre 
endringer ...



Internasjonal trend (over 
mange år allerede)

Fundamentalt skifte
interaksjon pasient–lege



New Digital Medicine
• Pasienter bruker apper og enheter for å 

samarbeide med helsepersonell for å leve 
sunnere og redusere hyppigheten av 
lege/sykebesøk.

• Folk har personlige opplegg som holder dem 
friske.

• Teknologien lar pasienter spore fremgangen 
sin over tid og potensielt løse problemer før de 
blir for alvorlige.



New Digital Medicine

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



Også økende 
oppmerksomhet rundt 
«Preventive medicine»



WARIFA-prosjektet vil utvikle 
en prototype av et kombinert 
verktøy for tidlig 
risikovurdering som vil gi 
borgere personlige 
anbefalinger for håndtering av 
kroniske tilstander – som kreft, 
hjerte- og karsykdommer, 
diabetes og kroniske 
luftveissykdommer – som 
representerer de viktigste 
dødsårsakene for innbyggerne 
i EU. 

WARIFA vil være tilgjengelig 
for individuelle borgere via et 
brukervennlig grensesnitt på 
smarttelefonen deres.





MOVE-IT

Development of a training program for 
improving physical exercise of people
with intellectual disabilities through
exergames and technology

• Field: Adult Education
• ERASMUS+
• Oppstart: Mars 2022



PA-ID
(HELSE NORD)



En annen trend



Huslegen har 
gjenoppstått



Spesialisthelsetjenesten 
i endring(?)



Steinar Pedersen
avsluttet ofte sine
foredrag for 20 år
siden med dette
bildet





Velferds-
teknologi









«PATIENT
EMPOWERMENT»



(2019)

Nasjonalt velferds-
teknologiprogram



Hvor nytt er egentlig 
dette?



VISJON
”Skape  et  
komplett 

tjenestetilbud  
for eldre  

hjemme  hos 
eldre”

”eldre gis 
tilgang til de 

gode sidene ved 
moderne 

teknologi”

(Økt livskvalitet 
gjennom bruk av IKT i 

private hjem)



Dette var status for 
over 20 år siden



E-handel (for eldre)

Nyhetskanal (Nettavis)

Det gode rommet

Kultur & underholdning

”Automatisk trygghetsalarm” 
(personlige sikkerhetssystemer)

Medisinske 
sensorer

Mobil 
kommunikasjon

Nettbank (for 
eldre)

Helseinformasjon

Pasientjournal

”Automatisk” medisinering 
”Intelligente pilleesker”

Kommunikasjonsutstyr for eldre 
(symbolbasert, billedtelefon, videokonferanse)

”Det smarte rommet”

Kontakt med 
fastlege/primærlege

Kommunale tjenester
(matbestilling, snømåking, ad 
hoc problemer)

Trygdeetaten



Nyhetskanal (Nettavis)

Hjemmehjelpsentralen

Kultur & underholdning

Trygdeetaten

Alarmmottak og alarmhåndtering

Medisinske
sensorer

Mobil 
kommunikasjon

Nettbank (for 
eldre)

E-handel (for eldre) Helseinformasjon

Pasientjournal

”Automatisk” medisinering 
”Intelligente pilleesker”

Kommunikasjonsutstyr for eldre 
(symbolbasert, billedtelefon, videokonferanse)

Kontakt med 
primærlegen

Kommunale tjenester
(matbestilling, snømåking, ad 
hoc problemer)



Stor skjerm i alle hjem

 
  
 

Video 1 
 

Video 2 
 

 



Stor skjerm i alle hjem



Stor skjerm i alle hjem

Vi møtes på skjermen



•

"We'll all be happy 
then", Life 

Magazine, 1911. 
New York Public 
Library, Picture 

Collection.

Smarthus-
tenkning er 

ikke nytt



Vi må være klar over at ...

Ikke alle er like glade 
for digitale 

tilsynsløsninger



Kommentarer fra eldre

”Æ håpe æ ligg under jorda før denne teknologien kommer inn 
hjemme hos mæ!”

”Dette har vi diskutert i jobbsammenheng tidligere. Teknologien 
kommer. Og den vil være nyttig.”

”La oss nu se ka det innebær!”



”Skremmende,” sier de eldre

–Overvåkning  av kroppsfunksjoner? Nei jeg tror jeg var blitt gal 
etter en time med kameraer overalt, sier Ivanna Pedersen (73) 
indignert.

–Sensorer i vinduet? Det beste hadde vel vært at det ikke hadde 
vært det. Da hadde de vel blitt kvitt oss, skjemter de.

–Det høres ut som om vi skal roboter. Det blir jo ikke noe 
menneskelig igjen, fortsetter Ivanna Pedersen. 



”Skremmende,” sier de eldre

–Hvorfor skal vi være forsøkskaniner? Det beste hadde vært at 
de som pønsker ut jævelskapen hadde fått oppleve hvordan det 
føles. 
Det virker skremmende og skummelt å være overvåket fra du 
slår opp øynene til du skal legge deg. 
Nei da håpa æ at æ daue før deinn tid, sier de friske damene.



”Skremmende,” sier de eldre

–Ser dere ingen positive sider med dette?
–E’ du toillat, nei det er forkastelig at de har slike tanker om oss. 

Hvorfor skal de prøve det på oss? 
Vi har betalt skatt hele livet og vil ha en verdig avslutning på 
livet, mener Edith Bergli (83).



Sitatene var fra avisa 
”Nordlys”, onsdag 25 april 

2001
... men det er nok fortsatt 

mange eldre som har samme 
oppfatning av teknologi



Hva kan teknologien bidra med?
• Kvalitet 

• Økt selvstendighet
• Økt trygghet
• Økt livskvalitet

• Fleksibilitet
• Teknologisk livsløpsstandard

• Økt kapasitet
• Bedre ressursutnyttelse og omsorgskvalitet

• Flerbruk av komponenter
• Komponenter har flere funksjoner

NELFO: ”Omsorgsboliger: 
bygg – for framtid – i dag”, 
januar 1999



Utfordringer

Må tilfredsstille et opplevd 
behov

Utstyret bør være på plass før 
man er avhengig av det!” 

helsepersonell må tidlig med



Hovedproblemer

• Garantert levering av data (feiltoleranse)
• Sikkerhet og privathet
• Prosjektet skal etablere et komplett tjenestetilbud 
for eldre

• Kostnadsbesparende (i forhold til 
institusjonalisering)



Andre aspekter som vil bli vurdert

• Psykiske konsekvenser
• Fysiske konsekvenser
• Samfunnsøkonomiske konsekvenser
• Etiske konsekvenser



Fremtidshjemmet



Åpnet 12. juni 1957



Hva gikk i oppfyllelse i Disney’s fremtidshjem?

Funksjoner som har overlevd:
• Høytalende telefoner
• Sentralstyrt klimaanlegg
• Plaststoler
• Mikrobølgeovn
• Minnefunksjoner på telefoner
• Bildetelefon
• Elektriske barbermaskiner
• Elektriske tannbørster
• Isolerte glassvegger

Gikk ikke i oppfyllelse:
• Atom-basert konservering
• Plastvasker med justerbar høyde 
• Skjult komfyr og 

kjøkkeninnretninger
• Ultralyd-basert oppvaskmaskin
• Flytende møbler 
• Ventilasjonsanlegg som sprayer ut 

ulike lukter
• Videobasert internkommunikasjon 

med mikrofoner hengende fra taket
• Hus av plast



Mitt hjem er 
mitt hospital

Gunnar Hartvigsen
Nasjonalt senter for telemedisin,
Universitetssykehuset Nord-Norge

Institutt for informatikk, 
Universitetet i Tromsø

- Publisert oktober 2003 -







Sykdommer som egner seg for telebasert tilsyn

• Forutsetninger for telebasert tilsyn i private hjem 
• sykdommer som ikke krever permanent tilstedeværelse av 

helsepersonell eller livskritisk overvåkningsutstyr. 
• Omfatter kroniske sykdommer ”under kontroll”, inkl:

• Astma (COPD/Asthma)
• Hjertelidelser (Cardiopathy)
• Diabetes
• Graviditetsovervåkning
• Høyt blodtrykk (Hypertension)
• Næringstilskudd/væsketilskudd (Nutrition/infusion) 



Begrensninger

• Brukervennlig: Utstyret/løsningene må være enkel i bruk
• Pålitelig: Vi må kunne ha pålitelighet til målte verdier. Systemet 

må videre være stabilt og fungere uten avbrudd
• Sikker: Datasikkerheten må være ivaretatt
• Tilgjengelig: Tilgjengeligheten til tjenesten må være 

tilfredsstillende



Eksemplene på de to neste
sidene er alle 20-25 år gamle
... men de kunne like gjerne

være fra i dag
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Telebasert tilsyn (telecare)

Legens
evaluering

Sanntids-
konsultasjon

Overføring

Testing

Mottaks-
sentral



Telebasert tilsyn (telecare)

Sykepleier ringer 
opp pasient

Pasient trykker 
grønn knapp for 
samtale og 
oransje knapp for 
hjerte og lungelyd

Sykepleier 
instruerer hvor 
stetoskop skal 
plasseres for 
hjerte og lungelyd. 
Også mulig å måle 
blodtrykk

http://cim.ucdavis.edu/CHF



Det vi først vil oppleve er telebaserte 
konsultasjoner hvor helsepersonellet leser 
av historiske verdier og nåverdier til 
fysiologiske parametere målt ved hjelp av 
kroppsbårne sensorer, inkludert implanter, 
eller stasjonært utstyr i pasientenes bolig. 
Basert på konsultasjonen vil man kunne 
beordre videre oppfølging og/eller endring 
av medikamentbruk. Sistnevnte handling 
foretas ved å kontakte pasientens 
intelligente pilleeske. Alt dette kontrolleres 
via pasientens journalsystem. 
Slikt utstyr er bl.a. utviklet ved Nasjonalt 
senter for telemedisin og Universitetet i 
Tromsø, hvor Mary Larsen fra 
Krokelvdalen har testet ut systemet 
(Figur 13) (Olsen m.fl., 2003). 



Mary Larsen 
(80 år), 
Krokelvdalen, 
får hjelp med 
medisinen sin.



Eksempler på telebasert tilsyn
Kontroll med medisinering



Teknologi kan redde liv
• Johanne Wilhelmsen ble like 

før påske funnet av politiet –
sterkt forkommen, medtatt og
nedkjølt på sitt eget stuegulv
på Langnes. 

• Døde dagen etter på UNN.
• Med en intelligent pilleboks

kunne dette ha vært unngått! 



Mange eksempler på 
telebasert tilsyn



The Aware home



Lötsjögården
• De äldre har utrustats med 

trygghetsarmband med sensorer som
kontinuerligt känner av deras
temperatur, rörelse och puls, jämför
med ett fastställt normalvärde, och
automatiskt sänder larm till 
vårdpersonal om den äldre varit inaktiv
en längre tid eller om individen själv
aktiverar larm via knapptryckning. 

• Vidare kan patienten själv fjärrstyra
olika funktioner i sin lägenhet och ställa
in lägenheten i olika lägen (se 
projekten ovan).



Smartklokke anno 2022



Natt til lørdag falt 
Toralv Østvang (67) 
hardt i badegulvet 
alene på Hamar. En 
knapp halvtime 
senere fant politiet 
ham blodig og 
bevisstløs. De hadde 
fått beskjed av 
smartklokken rundt 
håndleddet hans.





Hva om 
smartklokken på 
egen hånd finner 

ut at du har et 
alvorlig 

helseproblem?



Teknologien var tilgjengelig
for 20 år siden ...





Sensorinput

Eksempler på telebasert tilsyn
Tilsyn med aktivitet



Teknologien var tilgjengelig
for 20 år siden ...



Twyford’s
Versatile 
Interactive 
Pan (VIP)

Eksempler på fremtidig
telebasert tilsyn
Overvåkning av deg


