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Slide fra præsentation

Her er en version af de slides, der blev præsenteret mandag d. 19. april 2018 i Nyborg.

Jeg håber præsentationen var inspirerende og du er meget velkommen til at skrive hvis der er specielle områder du er interesseret i eller med generel tilbagemelding 
på præsentationen. 

Jeg er også meget interesseret i at høre hvis du kender til spændende projekter eller selv er i gang med spændende projekter, der kan forandre vores sundhedsvæsen.

Du kan fange mig på mailen: thomas@kiteinvent.com

På LinkedIn poster jeg interessante trends, så der kan du også enten connecte eller følge mig: www.linkedin.com/thomasr

På Twitter deler jeg links som jeg finder interessante indenfor trends i sundhed @thomasrdk

God fornøjelse,

Thomas Riisgaard Hansen
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Baggrund

Thomas Riisgaard Hansen
Arbejdet 15 år med innovation, teknologi og sundhed
Co-founder af Cetrea

Kite Invent Aps
Innovationsfirma, der arbejder med strategisk innovation og entrepreneurship. Hjælper 
små og store firmaer, eksisterende sundhedsaktører og det offentlige med brug af 
teknologi indenfor sundhed

Baggrund for præsentationen
Exponential Medicine 2015 & 2016 & 2017, studieture i Europa, USA og Mellemøsten, 
HIMSS 2016 + dybdegående research
Hvilke værktøjer, ideer og frontline forskning kan vi lade os inspirere af internationalt og 
anvende i Danmark?
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Fire udvalgte Disruptive trends

Fra sygdom til sundhed Personlig medicin

Algoritmer og 
big data

Disruption

Sundhed flytter ud 
af hospitalerne



Disruption og 
innovation
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Investering i healthcare distruption
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Disruption – mange definitioner

have a different role
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Udfordringer med disruptive ideer



Sundhedsteknologi
flytter ud 
af hospitalerne
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Fra Ego til Eco: Lucian Engelen
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Apps og selvmonitorering: 
Apple Health – til patienten
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Apple som den vigtigste sundhedsleverandør?
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Apple 11.3 - Integration med EPJ-systemer
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Hjertet - atrieflimmer

https://www.alivecor.com/
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Nye light-weight dianostikapparater



KITE INVENT

Sædkvalitetsanalyse på mobilen

Vurdere sædkvalitet med 98 % 
nøjagtighed I følge WHO’s guidelines

Pris for engangsdevice indkøb: $4,45 = 
30 kr.

http://stm.sciencemag.org/content/9/382/eaai7863.full
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Qualcomm Tricorder XPRIZE

Krævede diagnoser(10): Blodmangel, Atrieflimre, KOL, 
Diabetes, Leuocytosis, lungebetændelse, akut 
mellemørebetændelse, søvnapnø, Urinvejsinfektion,  
Absence of condition

Valgfri diagnoser (Valg af 3): Kolesterol screening, 
madforgiftning, HIV screening, Hypertension, 
Hypothyroidism/Hyperthyroidism, melanom, Kyssesyge, 
kighoste, helvedesild, Streptokokhalsinfektion

Krævede vitalværdier (5): Blodtryk, puls, iltmætning, 
temperatur, respirationsfrekvens.
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SniffPhone - volatile organic compounds

http://pubs.acs.org/doi/full/10.1021/acsnano.6b04930
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Social Media og mental sundhed
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Dynamikken omkring sundhedsydelser

Hospitaler Praktiserende læge Borgerens hjem Overalt

Drivkræfterne

Ny teknologi

Viden og intelligens

Organisering

1. Flere ældre

2. Nye komplekse 
behandlingsformer
f.eks. genterapi m.m.

Nye patienter
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Nye sundhedsspillere: CVS og Walgreen
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Forward – alternativ forebyggelse/lægepraksis
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Nye teknologiske spillere: SalesForce
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Disruption: Sundhed flytter ud af hospitalerne

Sundhedsdata er ikke længere sygehusets, lægen, EPJ-
systemer eller det offentlige. Det er et økosystem, hvor 
nye løsninger og spillere vil komme.

Borgeren og patienten vil få en langt mere aktiv rolle i 
koordineringen og der vil komme nye services til at 
støtte alle borgere i denne transformation.

Tung hardware baseret hospitalsinfrastruktur vil blive 
erstattet af lettere løsninger med software services

Screening – nye sensor gør screening og diagnostik 
mindre invasiv. Dette kan åbne op for yderligere 
screening af patienter
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Fra sygdom til sundhed
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Forebyggelse

Fire kriterier
1. BMI<30
2. Ingen rygning
3. Mindst 3,5 timers bevægelse om ugen
4. Spise sundt

Effekt
78 % lavere risiko for kroniske sygdomme
93 % diabetes
81 % Blodprop i hjertet
50 % Slagtilfælde
36 % cancer
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Effekten af rygning og sund livsstil

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4907105/
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Forebyggelse: Alexandra Drane (Eliza Corp)
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Fra ”Vital værdier” til ”Livs værdier”
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Affordable care organizations (ACO)
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Population health management
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Eksempel: Arivale – Scientific wellness

Livsstilsændring + data

Programmer
Tabe sig

Optimeret aldring

Bedre fysisk form

Reduktion af stress
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Eksempel: Arivale

The one-time plan is $3,499 
(24.000 kr – 1 år). 
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Dansk eksempel: LivaHealth
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Eksempel: Ekstremt sundhedstjek (Health Nucleous)

Pris: 175.000-350.000 kroner
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Lyft og AARP (ældresagen i USA)
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Disruption: Organisering omkring sundhed

Aktiv anvendelse af ”vitality” data i tilgangen til sundhed koblet til 
understøttelse af den enkeltes sociale helhedssituation.

Nye samarbejdskonstellationer mellem traditionelle 
sundhedsaktører og bløde livsstilsaktører.

Nye afregningsmodeller for forebyggelse og nye services 
som følge heraf.

Nye værktøjer til borgere og patienter til at forstå og 
understøtte sund livsstil og livsstilsændringer (inklusiv 
lovgivning)



Big data, 
Kunstig Intelligens og
Blockchain



Kunstig Intelligens indenfor sundhed

Anvendelsesområder

Behandling og diagnostik
Afregning
Beslutningsstøtte
Cybersecurity
Folkesundhed (Population health)
Personlig medicin
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Big data og kunstig intelligens

https://www.linkedin.com/pulse/role-ai-healthcare-in-depth-guide-thomas-riisgaard-hansen
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IBM Watson Oncology

https://www.youtube.com/watch?v=qG6jfHI4ucw
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IBM Watson Oncology

https://www.youtube.com/watch?v=qG6jfHI4ucw
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Behovet for Data

Strategier for at få adgang til data
Købe data (IBM and Merge)

Adgang gennem partnerskaber (IBM and Epic)

Data udvekslingsplatforme (CancerLinq, AACR Project GENIE, Foundation Medicine’s PatientMatch)

Offentlige drevne databaser (Forskerservice)

Sundhedsdata i Danmark
Hvem ejer data?

Hvordan bruger vi data aktivt og forsvarligt?

Hvordan får vi gentænkt privat og offentlig sammenspil 
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Algoritmerne begynder at blive godkendt

https://www.nature.com/articles/d41586-018-03067-x
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Udvalgte danske eksempler
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Blockchain – har det en rolle i sundhed?

Problemstillinger
Integration

Sikkerhed

Unik ID

Innovation

Er blockchain løsningen?
På det store problem?

På en del af problemet?

https://www.weforum.org/agenda/2015/11/how-will-blockchain-technology-transform-financial-services/
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Disruption: Algoritmer, big data og AI

Lægen – lægen kan blive ekspert i at anvende værktøjer 
- ikke kende detaljer

Patienten – nye typer værktøjer kan hjælpe til 
selvdiagnostik og selvmonitorering

Sundhedspersonale – nye former for beslutningsstøtte 
kan flytte kompetencekrav og flytte opgaver mellem 
faggrupper.

Bedre og mere ensartede behandlinger



Personlig medicin
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Personlig medicin

”Personlig Medicin dækker over en udvikling i sundhedsvæsenet, hvor bl.a. 
forebyggelse og behandling i højere grad tilpasses den enkelte patients individuelle 
biologi og fysiologi. Det kan være, at en analyse af generne kan hjælpe til at forstå, 
hvorfor patienten er blevet syg og dermed, hvordan patienten bedst kan behandles. ”



KITE INVENT

Genanalyse 101

http://www.nature.com/nrg/journal/v17/n6/full/nrg.2016.49.html

Next generation 
sequencing

3 milliarder basepar
22 par autosomer samt 2 kønskromosomer 
20.500 proteinkodende gener

Udvalgte eller fuld genom analyse? Prisen er faldet kraftigt Epigenetik, en af de næste udfordringer
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Genanalyse: 23andme og Orign
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App store for genanalyser
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Genanalyse: Arvelige sygdomme

Nuværende praksis

Præimplantations genetisk diagnostik 
(Ægselektion)

Tidlig screening f.eks. for down
syndrome

Ved fund i familien - tilbyde at 
undersøge andre i familien 

Voksende muligheder 

Risikoanalyse
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Genanalyse i valg af kræftbehandling

”Behandlingen er målrettet lige præcis 
den genetiske defekt, hun har.”
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Farmakogenetik

Farmakogenetik er studiet af hvordan 
gener påvirker personers 
medicinrespons

Rigtige medicin til rigtige patient
Færre bivirkninger

Bedre behandling

Reducere udgifter til medicin
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Farmakogenetik: Eksempel
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Mikrobiomet

http://www.nature.com/nrmicro/journal/v10/n11/full/nrmicro2876.html
http://www.nature.com/neuro/journal/vaop/ncurrent/full/nn.4476.html
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Interventioner baseret på mikrobiomet

http://www.eliminatedengue.com
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Disruption: Personlig risikovægtet behandling

Fra ens behandling af alle til personlig risikovægtet 
behandling baseret på genetisk information hos 
kommunen, praktiserende læge og på hospitalet

Borgerne for mulighed for mange flere informationer om 
deres sygdomsrisiko. Hvordan håndtere borgere og 
sundhedsvæsen det?

Samfundet – Hvis bekostelige behandlinger kan undgås 
ved tidlig genetisk diagnostik – bør det så være et krav 
fra samfundets side (Kina-modellen)?

Mikrobiomet – potentielt nyt paradigme for forståelser 
af en række sygdomme og mulige forebyggelse og 
behandlingsmuligheder.
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Disruption: Farmakogenetik

Patienten - Bedre behandlinger med målrettet medicin med 
færre bivirkninger

Sundhedsvæsenet – færre udgifter til nytteløst medicin

Medicinalindustrien – øget krav til dokumentation for genetisk 
indflydelse. Potentiale for at ældre lægemidler, der ikke 
virkede på den brede befolkning kan genintroduceres baseret 
på genetisk information



Personlig medicin II 

Geneditering
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Eksempel: Adrenoleukodystrofi (ALD) lenti-D genterapi

https://www.youtube.com/watch?v=Ez560GnkSrE

1. Design genændring 
og virus

2. Tag stamceller og 
genmodificer dem

3. Genmodificerede stamceller
sendes tilbage i kroppen

4. Stamcellerne laver nye 
modificerede celler
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Priser

Strimvelis
4.4 millioner kroner

Penge tilbage garanti

14 tilfælde i Europa

Glybera
7.5 millioner kroner

Solgt en enkelt gang
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Fremtiden for genterapi

Sjældne sygdomme
Findes i dag omkring 5000 identificerede 
sjældne sygdomme der skyldes isolerede 
genmutationer

I Danmark er det måske 30.000–50.000 
mennesker og typisk er der ofte 500-1000 
eller færre patienter der karakteriseres som 
sjældne

Nye former for genterapi
Virus
CRISPR-CAS9
Varianter baseret på nanoteknologi

De almindelige sygdomme
Cancer
Diabetes
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Disruption: Geneditering

Behandling - Helbrede genetiske sygdomme

Behandling - Nye behandlingsmuligheder for kræft, 
andre sygdomme og måske diabetes?

Dilemma – hvad må en behandling koste? Hvordan 
sikrer vi udvikling og behandling af sjældne sygdomme?
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Hvad viser denne graf?
Longevity escape velocity
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Tusind tak for jeres tid - Spørgsmål?

Web
www.kiteinvent.com

LinkedIn – connect eller follow!
www.linkedin.com/thomasr

Twitter – links til healthcare nyt
@thomasrdk

E-mail – skriv gerne
thomas@kiteinvent.com

Trends der ikke kom med …
Værdibaserede afregningsmodeller
Syntetisk RNA
Mitochondrial transplantation
Nye genetiske bogstaver
Stamcelle behandling af hjernedøde
3d printning
Robotter
Dyrkning af organer
Fosteroperationer
Nanoteknologiske diagnostikplatforme
Psykiatrisk diagnostik
Internet of things
IT-sikkerhed
Nanorobotter
Liquid biopsier
Innovationsmodeller
…
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