
DOS Symposium 2021
The digital revolution - what is the future for 

orthopaedic surgery?



• What will the digital healthcare system look like in 10 
years?

• How should users be involved in digital solutions?

• How can Artificial Intelligence be used?

• What is the 8th professional doctorial role?



• Klaus Larsen, IT director, Region North Jutland: The 
health revolution digital revolution-google and the 
big players.

• Jeppe Lange, Chief Physician, Associate Professor 
and Academic Coordinator. What is AI? Experience
with artificial intelligence and connection to the 
clinic.

• Martin Vesterby, Health Tech Hub Copenhagen: 
Doctors' commitment to getting involved, 
developed and being innovative.



Sundhedsteknologi - digitalisering

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Af digitale løsninger eksploderer i disse år. Årsagen til at vi læger skal engagere os i dette er at hvis vi ikke er med i de løsninger der bliver lavet – så kommer der nogen andre og laver dem for os.







Søgning på Pubmed: Artificial Intelligence

Alogoritms are predominantly in the field of radiology



Potential realtime
datasources for 
clinical decision 
supporting
algorithms



• Most monitored health behavior: 
PA

• Home-based monitoring of PA to 
evaluate post-op recovery 

• PA measures as a complement or 
replacement for Patient Reported 
Outcome

Physical Activity (PA)



Orthopedic publications per year
utilising wearable sensors for 
remote monitoring of patients



2017: 88 procent af danskerne 
ejer en smartphone



Hvor ondt har du lige nu?
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Apps



Fracture sensing by smart implants





Hvad siger
patienterne?



Hvad siger
regionerne?





The illusion of careEvidenceTelemedicine



Den digitale revolution
hvordan er fremtiden for ortopædkirurgien?



D i g i t a l  v æ r d i s k a b e l s e

Digitaliserer og automatiserer manuelle arbejdsgange

Skaber mobilitet og øger rækkevidden

Sænker risikoen for menneskeskabte fejl

Overskuelig adgang til viden (data)

Sikrer sammenhæng og overblik på tværs af sektorer

Understøtter borgerne i mestring af egne sygdomme

Tilbyder borgerne digital adgang til sundhedsvæsnet

Skaber grundlag for kunstig intelligens

Principper for digitalisering

Digitalisering skal ske med udgangspunkt i 

patientens og borgerens behov

-

Digitalisering ændre den måde vi levere 

kerneopgaven på, det stiller krav om digitale 

kompetencer og forestillingskraft

-

Nye teknologier skal bringes i spil for at 

understøtte strategiske udsyn og mål



Borger i et digitalt sundhedsvæsen
– nu og i fremtiden

Virtuelle konsultationer 
med egen læge, speciallæge, ambulatorier, 
psykologer, fysioterapeuter osv. 

Forebyggelse og egenmestring understøttes 
med digitale redskaber fx chatbot, 
symptomtjekker og lign. 

Hjemmemonitorering og digitalt 
understøttet egenmedicinering
for kroniske patienter, gravide m. fl.

Diagnosticering og behandling 
derhjemme fx hjemmekemo og dialyse

Genoptræning
med supervision og instruktion 

via digitale medier

Nem adgang til egne data 
via Sundhed.dk, MinSundhed og 

andre apps

Løbende controller via spørgeskema (PRO) 
og andre digitale redskaber

Prøvetagning og tests foregår tæt på 
borgernes hjem – i almen praksis, 

prøvestation eller med hjemme-kit 



Oplægsholder
Præsentationsnoter
Det gør det ikke for sundhedens skyld, men for deres omsætnings skyldMEN! Big tech driver udvikling, af teknologien – eks. software, sensorer og cloud – alle er og har været nødvendige forudsætninger for der hvor vi er i dag og den udvikling der ligger foran os – det er den primære rolle de spiller �inden for sundhed – kerneopgaven, altså sundhedsydelsen er det vigtigste og her handler det om mennesker, men måden disse ydelser kan leveres på i dag og ikke mindst i fremtiden – er under voldsom forandring.



DIGITALE FORRETNINGSMODELLER



Det inddragende 
sundhedsvæsen

Det fleksible 
sundhedsvæsen

Det tilgængelige 
sundhedsvæsen

Det tværgående 
sundhedsvæsen

Visioner for den nære fremtid

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Det inddragende sundhedsvæsen går proaktivt ind og hjælper borgerne med vedligehold af egen sundhed gennem individuelt tilpassede indsatser og sundhedstilbud. Sundhedsvæsenet er tilgængeligt og kommer i løbende berøring med borgerne - både før og efter behandling og ikke kun, når en sygdom eller lidelse manifesterer sig. I det fleksible sundhedsvæsen bliver sundhedsydelser produceret globalt - under hensyn til optimering af kvalitet og pris og med mulighed for hurtig op- eller nedskalering. Der satses lokalt på opbygning af højt specialiserede enheder, som digitalt kan tilbyde sundhedsydelser i og uden for regionen. I det tilgængelige sundhedsvæsen organiseres og leveres sundhedsydelser med udgangspunkt i en digital betjeningsmodel, der på borgernes præmisser effektivt faciliterer tilgængelighed og nærhed i leverancen af sundhedsydelser. Borgerne har kontrol over egne sundhedsdata og kan til- og fravælge, hvordan de udstilles og bruges.I det tværgående sundhedsvæsen oplever borgerne et sammenhængende forløb med smidige overgange mellem faglige og organisatoriske skel. Viden dokumenteres og deles således, at borgerne ikke længere skal have byrden med at sikre, at viden ikke går tabt mellem de faglige siloer. 





Vi gør digital kontakt 
med sundhedsvæsenet 
til et nemt og naturligt 
valg for nordjyderne

TAK
FOR

ORDET

Klaus Larsen, IT-direktør, Region Nordjylland
email: kl@rn.dk,  twitter: @LarsenKlaus,  linkedin.com/in/kllarsen
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