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INTRO

HVEM VI ER

STARTEN FORMÅLET HVAD VI GØR

Stiftet i 2019 som non-
profit.

Finansieret af 
Industriens Fond & 
kommercielle partnere.

Vi arbejder for at løse 
verdens (og Danmarks) 
største 
sundhedsmæssige 
udfordringer.

Det gør vi ved at fremme 
og skabe bedst mulige 
rammer for digitale 
sundhedsløsninger.

Vi overvåger alle danske 
digitale 
sundhedsløsninger, 
samt særligt gode 
europæiske.

De bedste og mest 
modne sundheds-
løsninger tilbydes et 
medlemskab. 

Vi bygger bro imellem 
alle sundhedsvæsnets 
aktører og virksomheder 
med digitale sundheds-
løsninger.

Derfor arbejder vi med 
både hospitaler, 
kommuner, patientorga-
nisationer, private 
virksomheder og 
myndigheder.

ALTID I 
PARTNERSKAB



LANDSKABET
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HEALTH TECH HUB COPENHAGEN - MEDLEMMER
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Tal vi er stolte af

3.443.084 
mennesker



VORES PARTNERE
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MØD VORES PARTNERE
CORE PARTNERS

INTERNATIONAL PARTNERS

ECOSYSTEM PARTNERS

TECH PARTNERS

HEALTHCARE PARTNERS

100 % partnerskabs

fornyelse siden vi 

started i 2019



HVAD ER PROBLEMET?
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HVAD ER PROBLEMET?

Sundhedsudgifterne 

stiger

En stigning med 47% 
frem mod 2060. (DKK 58 
mia. mere i 2060.)

Kilde: https://www.regioner.dk/sundhed/medicin/prioritering
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Næsten 1 ud af 3 voksne i Danmark 

har en kronisk lidelse

Dobbelt så mange ældre i Danmark 

inden for de næste 25 år

HVAD ER PROBLEMET?
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Et globalt 

problem

Sundheds udgifter - tendenser

Confidential – Not for Distribution

HVAD ER PROBLEMET?
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HVAD ER PROBLEMET?

Sources:

18%
Fald i 

ansøgninger 

til 

sygeplejerske 

studiet i 2022 

ift. 2019

19.170
Ubesatte stillinger

for SOSU-

hjælpere, 

sygeplejersker, 

SOSU-assistenter

og 

handicaphjælpere 

i 2022

Der er global mangel på 

arbejdskraft. I 2030 anslår WHO 

en forventet mangel på 15 

millioner sundhedsarbejdere. 

Danmark er ingen undtagelse.



HVAD ER LØSNINGERNE?
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HVAD ER LØSNINGERNE?

Ikke en magisk pille

Digitale sundhedsløsninger er ikke en 

magisk pille, som kan eller skal stå alene.

Men det er et afgørende værktøj i kassen, 

hvis vi skal undgå hårde prioriteringer ind i 

kernen af sundhedsvæsnet.
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HVAD ER LØSNINGERNE? – PARADIGME SKIFT

Digitale sundhedsløsninger 
har nået et modenshed
niveau – som gør at vi skal 
betragte dem som Digital 
Medicin

Skal gøre op med tanken 
om at alle skal kunne bruge 
en digital løsning - men 
aflaste personalet ved at 
dem som kan selv, eller har 
stærke pårørende kan selv
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HVAD ER LØSNINGERNE? - DIGITALE SUCCESER

USA har introduceret spil 
som behanding til ADHD

I England udskrives søvn 
app før man udskriver 
sovemedicin

Landsdækkende DiGA i 
Tyskland – mere end 30 
godkendte apps til 
udskrivelse

Frankrig følger Tyskland 
– med et DiGA-initiativ 
med endnu større 
ambitioner.

Store succeser globalt 

Udgifterne til sundhedsvæsenet stiger over hele verden. Behovet for 
sundhedsteknologi kommer fra brugerne, hospitalerne og det 
offentlige, som alle har brug for smartere måder, med mindre 
efterspørgsel på arbejdsstyrken som en hjælp til at løse presset.



19

HVAD ER LØSNINGERNE?

I Danmark er borger og 

praktiserende læger overladt til sig 

selv – at finde nålen i høstakken –

de få gode løsninger blandt 
+400.000 sundhedsapps i app store



ALGORITMER 
SÆNKER 
ARBEJDSBYRDEN 
FOR RADIOGRAFER
- CEREBRIU

Automatisere radiologiske 
arbejdsgange, 
• Hurtigere diagnoser og 

behandling
• Reducere scanningstid, 

genundersøgelser og 
ikke-akutte 
indlæggelser.

AR/VR BEHANDLING 
AF SKITZOFRENI
- HEKA VR

Behandling af auditive 
hallucinationer ved at 
bruge (VR) Virtual Reality-
simuleringstræning

MODNE DIGITALE LØSNINGER
Eksempler

ICON

VIDEO-
GENOPTRÆNING
- INJURYMAP

• Instruktionsvideoer 

testet med tusindvis af 

brugere og førende 

læger

• Kamera, som giver 

brugeren feedback

• Reminders og 

motivation til brugeren

TELEKONSULTATION
- HEJDOKTOR

24/7 adgang til 

praktiserende læger, 

psykolog eller 

fysioteraput. 



AI REDER LIV PÅ 
1813
- CORTI

AI algortime der bagved 

1813 (lægevagten i 

Region Hovedstaden) 

hjælper personalet med 

hurtigt at opspore 

hjerteanfald og 

selvmordsrisiko. + Live 

transskribering

MODNE DIGITALE LØSNINGER
Eksempler

SØVNFORBEDRING
- HVIL OG 
HELLOMIND

Meditationsprogrammer 

og søvn terapi som gør 

det nemmere at falde i 

søvn

VÆGT BEHANDLING
- LIVA

Digitale og personlige

sundhedsprogrammer til

at håndtere livsstil og 

kroniske sygdomme som

svær overvægt, forhøjet 

blodtryk, 

hjertekarsygdom, 

prædiabetes eller 

diabetes?

TIDLIG 
STESSOPSPORING 
IBLANDT ANSATTE 
- HOWDY

• Simple spørgsmål og 

indikatorer valideret til 

at forudse stress 

igennem algoritmer

• Tidlig opsporing med 

minimal indsats

• Udviklet og valideret

med psykologer



DILEMMAER



DILEMMAER

Hvor langt kan vi 
som arbejdsgivere 
gå?

Kan vi opfordre ansatte til at:

• Tage blodprøver

• Svare på spørgsmål omkring trivsel

• Stoppe med at ryge, drikke, spise 

sundere eller tabe sig

….hvor går grænsen….



DILEMMAER

ULIGHED I SUNDHED

Skal vi i Danmark investere i 
rigtig forebyggelse? Det koster 
penge, er svært, ikke populært 
og kan først se effekten om 
+10-20år vs. en 4 årig 
valgperiode

Skal vi acceptere at vi får et A-
hold og et B-hold. 

Private sundhedsforsikringer 
vs. offentlige tilbud



25

Potentialet 

er stort !
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