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Velkommen til OUH’s Innovationsdag 2018! 

 

Kære deltager på OUH's Innovationsdag 2018.  
 
Innovationsdagen i dag er til jer – jer, der tænker nyt og skaber forandringer og forbedringer til 
gavn for patienter og kolleger midt i en travl hverdag.  
Innovationsdagen er til for at hylde jer og de mange innovative initiativer, I har været med til at 
sætte i gang – og for at give jer ny inspiration til det fortsatte arbejde.  
 
Vi håber, at du i dag både får inspiration til løsninger fra andre afdelinger, som måske kan 
overføres til din afdeling – og får inspiration til helt nye projekter.  
 
Sygehusvæsenet er under pres. Hurtigere udskrivelser gør, at vi har brug for bedre tværsektorielt 
samarbejde. Ny teknologi har skærpet kravene til, hvordan vi behandler og interagerer med 
patienterne. Derfor er det essentielt, at alle medarbejdere på OUH er med til at skabe 
nytænkning og forandring.  
Netop derfor er vi så stolte af det arbejde, I udfører på de kliniske afdelinger, som vi i dag skal 
dele og fejre.  
 
Vi glæder os til nogle gode timer i innovationens tegn!  
 
Mange hilsner fra Peder Jest & Tessa Lind Gjødesen 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Peder Jest    Tessa Lind Gjødesen 
Direktør, Formand for Innovationsrådet Innovationschef  
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Program 

 

15.00 Velkommen til Innovationsdagen 2018 

 v. Direktør Michael Dall & Innovationschef Tessa Lind Gjødesen 

15.10 Resultater fra OUH's Innovationspulje 2017  

 

Kort præsentation af de projekter, som fik støtte fra OUH’s Innovationspulje i 
2017 og projekternes foreløbige resultater.  

Se mere på næste side  

16.40 RAP-prisen 2018 

 

Mød finalisterne og hør om deres innovative projekter og løsninger 

Afstemning – alle deltagere på Innovationsdagen har én stemme og er med til 
at vælge vinderen af RAP-prisen 2018 

17.30 Oplæg: Inspiration til innovation  

 
Søren Nielsen 

CTO, Mobile Industrial Robots ApS 

17.50 RAP-prisen 2018 går til…  

18.00-19.00 Reception med let forplejning 
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Resultater fra OUH's Innovationspulje 2017 

Hvert forår uddeles OUH's Innovationspulje.  Puljen råder over 2 mio. kr., der uddeles til 
innovationsprojekter, som er i tråd med OUH's Innovationsstrategi. 
Innovationspuljen blev oprettet i 2015 og er blevet uddelt i 2016, 2017 og 2018.  
Projekter, der opnår midler fra puljen, præsenterer (foreløbige) resultater på det kommende års 
Innovationsdag.  
 
Her kan du se hvilke projekter, der fik midler i 2017, og derfor skal præsentere i dag: 

Projekt Oplægsholder 

ROPCA - Robotplatform til automatisering af ultralydsscanninger 

Formål: At sikre en systematisk og ensartet metode til diagnostik og evaluering 
af leddegigt via robotteknologi og intelligente algoritmer.  

Bevilget beløb: 55.353 kr. 

- Søren Andreas Just, speciale-
ansvarlig overlæge, Reuma-
tologisk Ambulatorium, OUH 
Svendborg. 
Soeren.Andreas.Just@rsyd.dk  

Telemedicinsk NIV-behandling i eget hjem til patienter med kronisk 
lungesygdom  

Formål: At afdække, om en kombination af elektronisk registrering fra LTNIV-
apparatur samt telemedicinsk hjemmemonitorering kan være et redskab til at 
opspore tidlige tegn på forværring og forebygge indlæggelse.  

Bevilget beløb: 159.000 kr. 

- Anne Dichmann Sorknæs, 
sygeplejespecialist, Medicinsk 
Afdeling M/FAM, OUH 
Svendborg 
Anne.Dichmann.Sorknaes@rsyd.dk 

Videostuegang med pårørende 

Formål: At undersøge, hvordan patienter med hæmatologiske lidelser, deres 
pårørende og de sundhedsprofessionelle oplever brugen af videostuegang. 

Bevilget beløb: 188.712 kr.  

- Christina Østervang Svendsen, 
sygeplejerske. Cand. Cur, 
Videnskabelig assistent, 
Onkologisk Afdeling R. 
Christina.oestervang.nielsen@rsyd.dk 

Telemedicinsk follow-up for nyfødte børn med behov for gastro-kirurgisk 
intervention 

Formål: At undersøge, om børnene kan behandles/og opfølges hjemmefra med 
videokonference for at undgå lange indlæggelser.  

Bevilget beløb: 200.000 kr.  

- Kristina Garne Holm, ph.d., 
Cand. Cur., sygeplejerske, HC 
Andersen Børnehospital. 
kristina.holm@rsyd.dk 

Machine learning-baseret visitation 

Formål: At optimere præcisionen i den primære visitation af obstetriske 
patienter, hvilket afhænger af fyldestgørende anamneseoptagelse med særligt 
fokus på generelt helbred, obstetrisk anamnese, trivsel samt livstil. 

Bevilget beløb: 196.935 kr. 

- Louise Katrine Kjær Weile, 
ph.d.-studerende, jordemoder, 
Gynækologisk-Obstetrisk Afd. D 
Louise.Weile@rsyd.dk 

Frivillig mentorordning til hørehæmmede børns forældre 

Formål: At give forældrene en kontaktperson med faglig indsigt og samtidig 
kulturel forståelse af familiens synspunkter for at sikre et godt samarbejde, 
som vil medvirke til sikring af barnets udvikling. 

Bevilget beløb: 30.000 kr. 

- Randi Wetke, overlæge, Øre-
/Næse-/Hals-/Høreklinik Afd. F 
Randi.Wetke@rsyd.dk 

 

 

mailto:Soeren.Andreas.Just@rsyd.dk
mailto:Anne.Dichmann.Sorknaes@rsyd.dk
mailto:Christina.oestervang.nielsen@rsyd.dk
mailto:kristina.holm@rsyd.dk
mailto:Louise.Weile@rsyd.dk
mailto:Randi.Wetke@rsyd.dk
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Selvbetjent høreprøveundersøgelse i hjemmet 

Formål: At etablere en pålidelig metode til fastlæggelse af høretærskler ved at 
udføre testen i patienternes hjem, uden at det kræver fremmøde på hospitalet. 

Bevilget beløb: 270.000 kr. 

Projektansvarlig: Jesper Hvass Schmidt, Overlæge, Øre-/Næse-/Hals-/Høreklinik 
Afd. F. Jesper.Schmidt@rsyd.dk   

- Thomas Bording Adams, 
studerende, Øre-/Næse-/Hals-
/Høreklinik Afd. F. 
thomas.bording.adams2@rsyd.dk 

Udvikling og test af guideline for organisatorisk analyse af implementering af 
telemedicin 

Formål: Modellen skal forbedre processen med at implementere og evaluere 
telemedicinske løsninger, så man sikrer en mere effektiv arbejdsgang.  

Bevilget beløb: 120.000 kr.  

- Kristian Kidholm, lektor, MTV-
konsulent, MTV-enheden, Klinisk 
Udvikling 
Kristian.kidholm@rsyd.dk 

Spatio-temporal videoforstærkning af farve- og bevægemønstre hos patienter 
med diabetiske komplikationer 

Formål: At videreudvikle en teknik til måling af aspekter vedrørende 
komplikationer af neuropatisk og vaskulær art i forbindelse med diabetes.  

Bevilget beløb: 120.000 kr.  

Projektansvarlig: Knud Bonnet Yderstræde, overlæge, Endokrinologisk  
Afd. M. Knud.Yderstraede@rsyd.dk 

- Victoria Blanes-Vidal, Associate 
Professor, PhD, Mærsk Mc-
Kinney Møller Instituttet, SDU. 
vbv@mmmi.sdu.dk  

 

GERI-kuffert: Brug af mobile teknologier til analyse og diagnostik ved 
hjemmebesøg hos svage ældre  

Formål: I samarbejde med almen praksis at hjælpe hjemmeplejen til tidlig 
indsats hos svækkede ældre for at undgå akutte indlæggelser. 

Bevilget beløb: 200.000 kr.  

Projektansvarlig: Karen Andersen-Ranberg, professor, overlæge, Geriatrisk  
Afd. G, Svendborg.  Karen.andersen-ranberg@rsyd.dk 

- Stefan Madsen Sjødahl, 
projektleder, Syddansk 
Sundhedsinnovation. 
Sjodahl@rsyd.dk 

 

 

To af de tolv projekter, som fik penge af innovationspuljen i 2017 er ikke blandt dagens præsentationer, 
da forskellige faktorer har forhindret projekterne i at komme fra start efter planen. Fælles for projekterne 
er, at året er gået med konsolidering af projektkonsortium og -team, diverse ansøgninger om tilladelser 
og supplerende finansiering samt forberedelse af projektaktiviteter, som igangsættes primo 2019. 
 

HealthDrone - afprøvning af drone-teknologi til hospitalslogistik 

Formål: At sikre hurtig og fleksibel transport af blodprøver via droner for at 
muliggøre hurtig diagnosticering og hurtigere opstart af korrekt behandling. 

Bevilget beløb: 270.000 kr. 

- Mette Maria Skjøth, 
Projektansvarlig, Post Doc, Ph.d., 
OUH Innovation & Center for 
Innovativ Medicinsk Teknologi.  
Mette.Maria.Skjoeth@rsyd.dk 
 

Hjemmemonitorering og sporing af tidlige tegn på præeklampsi gennem 
computer-analyse af video af gravide kvinders ansigter 

Formål: Undersøge om analyse af videoer af gravide kvinders ansigter, optaget 
på smartphone, kan være med til opsporing af præeklampsi. 

Bevilget beløb: 190.000 kr.  

- Jan Stener Jørgensen, professor, 
overlæge, Gynækologisk-
Obstetrisk Afd. D 
jan.stener@rsyd.dk  

mailto:Jesper.Schmidt@rsyd.dk
mailto:thomas.bording.adams2@rsyd.dk
mailto:Kristian.kidholm@rsyd.dk
mailto:Knud.Yderstraede@rsyd.dk
mailto:vbv@mmmi.sdu.dk
mailto:Karen.andersen-ranberg@rsyd.dk
mailto:Sjodahl@rsyd.dk
mailto:Mette.Maria.Skjoeth@rsyd.dk
mailto:jan.stener@rsyd.dk
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RAP-prisen  

RAP-prisen på 20.000 kr. gives til et Relevant og Ambitiøst Påhit på 
OUH.  
Kriterierne for at nominere projekter til RAP-prisen er, at løsningen 
skal bidrage til at forbedre oplevelsen for OUH's patienter. Det kan 
være direkte (gennem behandling, patientkommunikation, el. lign.) 
eller gennem initiativer, der forbedrer arbejdsgange og processer 
på afdelingen, og derved giver personalet bedre muligheder for at 
sætte Patienten Først. Nominerede løsninger skal desuden være 
implementeret og sat i drift inden for de sidste tre år.  
 
Indstillinger til RAP-prisen skal beskrive, hvilken udfordring løsningen bidrager til at løse samt 
hvordan ideen er ny, nyttig og hvordan den er nyttiggjort i praksis. Derudover skal det beskrives, 
hvordan løsningen er i tråd med OUH's innovationsstrategi samt hvilket potentiale, der er for 
udbredelse til andre afdelinger på OUH og/eller i regionen.  
 
I alt 10 løsninger er blevet indstillet til RAP-prisen 2018, og fem af disse er blevet udvalgt som 
finalister af en komité bestående af repræsentanter fra OUH's direktion, Center for Innovativ 
Medicinsk Teknologi (det fælles innovations- og forskningscenter for OUH og SDU), samt tre 
patientrepræsentanter, som også sidder i OUH's Forskningsråd.  
 
Deltagerne på Innovationsdagen 2018 vælger vinderen af RAP-prisen og de 20.000 kr. efter mulighed 
for at møde finalisterne og høre nærmere om de innovative løsninger.  
 
Læs korte beskrivelser af alle de nominerede løsninger på de næste sider.  
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Finalist 1 
Hurtig påvisning af mikroorganismer 
KMA Odense og KBA Svendborg 

Baggrund 
Påvisning af sygdomsfremkaldende mikroorganismer (bakterier og virus) tager normalt en til flere 
dage, men for den enkelte patient og for hospitalets drift vil hurtigere svar på undersøgelse for 
specifikke mikroorganismer have stor betydning. 
 
Den innovative løsning 
Med anvendelse af ny molekylærbiologisk teknologi har OUH per 1. januar 2018 indført akut 
hurtigdiagnostik for en lang række sygdomsfremkaldende mikroorganismer; bl. a influenzavirus, 
norovirus (roskildesyge) og Methicillin-Resistente Staphylococcus Aureus (MRSA).  
Undersøgelserne udføres på laboratorier i Klinisk Mikrobiologisk Afdeling (KMA), Odense og Klinisk 
Biokemisk Afdeling (KBA), Svendborg. Oftest foreligger der svar på undersøgelsen i den enkelte 
patients journal inden for 1-2 timer med anvendelse af hurtigdiagnostik-metoden. 
 
Hurtigdiagnostikken udføres med apparater, der er udviklet de seneste år og allerede bruges spredt 
på enkelte sengeafsnit på nogle hospitaler. Som et helt nyt koncept og et paradigmeskift i 
mikrobiologisk diagnostik blev det på OUH besluttet at foretage en samlet indførelse af hurtigtests 
for mikroorganismer og at placere analyserne centralt i eksisterende laboratorier, med alt hvad det 
indebærer af kvalitetssikring, faglighed, ansvarsplacering og databehandling. 
Det er en ny tilgang, der fra starten sikrer, at analyserne er tilgængelige for næsten alle afsnit på 
hospitalet, at resultaterne umiddelbart bliver tilgængelige i laboratoriesvarene i den enkelte patients 
journal, og at de automatisk bliver videresendt til den landsdækkende mikrobiologidatabase MiBa, og 
dermed indgår i den nationale infektions-
overvågning. Det tværfaglige samarbejde om en 
konkret, større opgave mellem KMA og KBA 
repræsenterer også nytænkning for OUH. 
 
De meget hurtige svar på analyserne har umiddelbar 
indflydelse på patienternes behandling og 
hospitalsoplevelse idet kendskab til bærerstatus for 
isolationskrævende mikroorganismer betyder, at man 
kan udgå unødig isolation og skabe mulighed for 
kohorteisolation af patienter med samme 
mikroorganisme. Set med personalets og OUH's øjne 
bidrager hurtigdiagnostikken til at målrette pleje og 
behandling og frigør ressourcer til andre opgaver. 
 
Løsningen bidrager til OUH's innovationsstrategi på to områder: Den strategiske måde at anvende ny 
teknologi til at skabe forbedringer i patientforløb knytter sig til Det Innovative Hospital, og de 
igangværende opgørelser over effekterne ligger i tråd med fokusområdet "Evaluering Af Innovation".  
 
Kontaktperson 
Marianne N. Skov, Led. molekylærbiolog, Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, marianne.skov@rsyd.dk 

Svartid for influenzapåvisning opgjort for de 
første tre måneder af 2018 sammenlignet 
med samme periode i 2017 

mailto:marianne.skov@rsyd.dk
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Finalist 2 
App til lommekort 
Fælles Akutmodtagelse FAM, Odense 

Baggrund 
I en afdeling som FAM Odense er der et stort antal lommekort, som rent fysisk fylder meget i 
kittellommerne. Det kan være svært at finde det rigtige kort i lommerne, når man skal bruge 
informationerne, og man kan tabe dem i hverdagen. De fysiske lommekort kræver jævnlige 
opdateringer, hvorimod man med app’en altid har den nyeste version på sig. 
 
Den innovative løsning 
 App'en hedder MyMedCards og er udviklet til at indeholde alle de 
lommekort, som bruges i det daglige i klinikken af både læger, 
sygeplejersker og lægesekretærer. Derudover linker app’en til 
udvalgte dokumenter i InfoNet.  
 
MyMedCards er gratis og kan bruges på både Apple- og Android-
telefoner. App'en er den første udarbejdede løsning til brug på 
smartphones og tablets, hvor alle lommekort er samlet, og hvor 
der samtidigt linkes til instrukser i InfoNet.  
 
Informationssøgning er en vigtig del af hverdagen for personalet i 
behandlingen af patienterne. Derfor er det vigtigt, at de altid har 
de nyeste informationer tilgængelige for at undgå fejl. I app’en er 
alle informationer samlet på ét sted, og alle lommekort er altid 
opdateret til nyeste version. Der er altså ingen tvivl om hvilken 
version, der er den nyeste.  
 
App’en giver stor værdi, da man sparer tid ved brug af én portal, 
hvor alle lommekortene er samlet og ved den umiddelbare 
tilgængelighed. Klinikerne har nemlig altid deres telefoner på sig, 
og de behøver derved ikke opsøge en ledig PC, bruge tid på at 
logge ind og søge instrukser frem. Derudover kan app'ens 
"forside" tilpasses den enkelte bruger, som kan justere hvilke 
instrukser der skal vises, så det passer til dennes arbejdsområder 
og -opgaver.  
 
Alle afdelinger, der anvender lommekort, kan få glæde af app’en, hvis den rulles bredt ud på OUH. 
Løsningen understøtter punktet "Det Innovative Hospital" i OUH’s innovationsstrategi, da kvaliteten i 
patientbehandlingen sikres ved, at lommekortene logges og altid kun eksisterer i seneste version. Det 
betyder, at alle fagpersoner har den samme version af lommekortene, og procedurer udføres ens (og 
efter seneste forskrifter) hver gang. 
 
Kontaktpersoner  
Jan Dahlin, Overlæge, FAM, jan.dahlin@rsyd.dk  
Inge Schjødtz Berthelsen, Klinisk sygeplejespecialist, FAM, inge.s.bertelsen@rsyd.dk    

App'en kan tilpasses til at vise 
de instruktioner, den enkelte 
oftest har brug for – på 
baggrund af ansættelsessted 
og stilling. 

mailto:jan.dahlin@rsyd.dk
mailto:inge.s.bertelsen@rsyd.dk
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Finalist 3 
Digitalisering og automatisering af arbejdsgang ved bestilling af 
høreapparater 
Øre-Næse-Hals/Høreklinik Afd. F 

Baggrund 
Der udleveres årligt ca. 8.000 høreapparater i afdelingen, hvilket har resulteret i en papirtung 
arbejdsgang omkring bestilling af høreapparater. Bestillingerne blev tidligere skrevet på en 
papirbestilling, som fulgte patienten rundt i afdelingen til de forskellige klinikere (2-4 klinikere). 
Sedlen blev lagt i et dueslag ud for næste klinikers dør, og sidst på dagen blev den arkiveret. Her lå 
den indtil ca. 2-3 uger før patientens næste tid. Først 2-3 uger inden den nye tid blev bestillingen 
tastet ind i leverandørens ordresystem eller sendt pr. mail til leverandøren. Dette kunne være 
baggrund for forskellige bestillingsfejl pga. indtastningsfejl eller fejllæsning. 
 
Den innovative løsning 
Ved behandling af patienter med høretab ses patienten af flere klinikere under besøget i 
Høreklinikken. IT-systemet RoOS (Ressource- og OpgaveStyring) anvendes som 
kommunikationssystem under besøget. Kommunikationen omkring patienten starter allerede, når 
patienten ankomstregistrerer sig på skærm ved ankomst til afsnittet. Ankomstsystemet sender en 
opgave til den kliniker, der skal se patienten først. Typisk en audiologiassistent/audiolog. 
Audiologiassistenten/audiologen foretager høre-prøve på patienten og tager stilling til behandling 
med høreapparat. Bestilling af høreapparat noteres i RoOS i en formular. Når patienten har besøgt de 
relevante klinikere i afdelingen, slutter patienten hos en sekretær, der giver patienten næste tid ud 
fra opgave i RoOS. Patientens tid indtastes og "fanges" af RoOS og OnBase. Før patientens næste tid, 
sendes der automatisk en bestilling til høreapparatleverandøren med besked om ønsket 
leveringsdato for det valgte høreapparat til afdelingen. 
 
Evt. uklarheder omkring bestillingen undgås, fordi det er den kliniker, der ser patienten, der gør 
bestillingen klar. Løsningen frigør derudover ressourcer for alle involverede i høreapparatbestillingen. 
Især er der frigjort ressourcer hos audiologiassistenterne/audiologerne, da bestillingerne nu sendes 
automatisk. Der forekommer færre bestillingsfejl pga. indtastningsfejl eller fejllæsning af 
håndskrevne bestillinger samt færre aflysninger af patienter, hvor apparaterne ikke er nået hjem, 
fordi bestillingssedlen er forsvundet eller arkiveret forkert. Digitalisering af høreapparatbestillingen 
løser samtidig en udfordring omkring GDPR, idet bestillingssedlen ikke længere er fysisk og ligger i et 
dueslag på gangen.     
 
Løsningen understøtter innovationsstrategien ved at bidrage til en effektiv drift af hospitalet, det 
kliniske personales tid udnyttes optimalt ved at minimere antallet af dobbeltindtastninger, når ordrer 
kun registreres af én medarbejder. Løsningen forbedrer samtidig processer og arbejdsgange på tværs 
af personale.Løsningen blev implementeret sammen med skriverobotten Manatee til journalnotater 
og moduler til digital besøgsregistrering og ansøgning om befordringsgodtgørelse, hvorfor en næsten 
komplet digitalisering og automatisering af Høreklinikken var tilfældet. 
 
Kontaktpersoner 
Jens Højberg Wanscher, Ledende overlæge, Afd. F., jens.hoejberg.wanscher@rsyd.dk  
Helle Eriksen, Økonomimedarbejder, Afd. F., helle.eriksen@rsyd.dk  

mailto:jens.hoejberg.wanscher@rsyd.dk
mailto:helle.eriksen@rsyd.dk
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Finalist 4  
Telemedicinsk Tidligt Hjemmeophold 
H56, HC Andersen Børnehospital 

Baggrund 
Når et barn fødes for tidligt, indebærer det en lang hospitalsindlæggelse. For de fleste for tidligt fødte 
børn, handler de sidste uger af indlæggelsen om, at barnet skal lære af spise. Sideløbende med at 
barnet sondeernæres, øver mor og barn amning. Disse sidste uger af indlæggelsen er psykisk hårde, 
og forældrene længes efter at være sammen i hjemmet.  
 
Den innovative løsning 
Telemedicinsk Tidligt Hjemmeophold (TTHO) indebærer, at forældrene varetager sondeernæring og 
amme-etablering i hjemmet med tæt kontakt til afdelingen gennem en app, som faciliterer kontakt 
mellem forældre og afdelingen. Der er to ugentlige videokonferencer mellem forældrene i hjemmet 
og en sygeplejerske i afdelingen. Forældrene vejer og måler børnene i hjemmet og indtaster data, så 
sygeplejerskerne kan følge barnets vækst. Barnet udskrives fra TTHO, når det kan spise al sin mad fra 
brystet og dermed ikke længere behøver sonde. 
 
TTHO medfører, at forældrene føler en øget 
involvering og fælles beslutningstagen omkring deres 
barns patientforløb. Indlæggelsestiden forkortes og 
afdelingens produktivitet er øget, da flere patienter 
dermed kan behandles. En økonomisk analyse af 
TTHO har vist, at det ikke gør selve 
behandlingsforløbet dyrere. Personalet på afsnittet er 
glade for TTHO, teknologien og føler et 
kompetenceløft.  
 
TTHO startede som forskningsprojekt november 2015. Efter afslutningen af forskningsprojektet 
december 2016 overgik TTHO direkte i klinisk drift. I dag har knap 300 for tidligt fødte børn og deres 
familier været på TTHO, med stor succes og tilfredshed. Forskningsprojektet viste, at flere børn 
ammes (hvilket understøtter Sundhedsstyrelsens anbefalinger) og at børnenes vækst under TTHO er 
tilfredsstillende.  
 
TTHO understøtter i høj grad innovationsstrategien for OUH, da ordningen giver værdi for både 
patienter/pårørende og personale. Løsningen understøtter desuden strategien om det nære 
sundhedsvæsen, da forældrene altid har mulighed for at kontakte personalet. Under TTHO bliver 
forældrene en stærk samarbejdspartner for sygeplejersker og læger, og føler sig meget involveret i 
beslutninger omhandlende deres barn. Ved udskrivningssamtale inviteres den kommunale 
sundhedsplejerske til at deltage, så sundhedsplejersken er i hjemmet under den afsluttende samtale, 
hvilket giver bedre sammenhæng i sektorovergangen for både forældrene, hospitalet og kommunen. 
 
Kontaktperson 
Kristina Garne Holm, Ph.d., Cand. Cur., Sygeplejerske, HC Andersen Børnehospital, 
kristina.holm@rsyd.dk  

mailto:kristina.holm@rsyd.dk
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Finalist 5 
ORCA App til hurtig og sikker opsamling af provokationsdata 
Odense Research Center for Anaphylaxis (ORCA), Hudafdeling I og Allergicentret 

Baggrund 
Provokationer, hvor man i stigende doser eksponerer patienten for den fødevare eller lægemiddel, 
som patienten mistænkes ikke at kunne tåle, udgør grundstenen i diagnosticeringen af allergi og 
udføres dagligt op til 10 gange på Allergicentret.  
Ud over administrering af doser (fødevarer eller lægemidler), hvor sygeplejersken følger gældende 
instrukser (aktuelt findes 50 forskellige instrukser afhængig af allergen og provokationstype), skal 
provokationen initieres med undersøgelse af lungefunktion, blodtryk samt almen tilstand. Alt dette, 
samt evt. symptomer og efterfølgende behandling, skal dokumenteres, hvilket tidligere foregik på 
papir. Provokationsarket blev herefter af dikteret af læge og skrevet af sekretæren som notat i 
patientjournalen Cosmic, ligesom provokationsarket manuelt blev tastet ind i den kliniske 
forskningsdatabase. Slutteligt blev arket scannet og gemt som vedhæftet dokumentation i Cosmic. 
 
Den innovative løsning 
ORCA App’en giver sygeplejersken mulighed for at plotte 
alle data ind på en iPad, som genererer et notat til 
Cosmic, samtidig med at alle data sendes til 
forskningsdatabasen – direkte under provokationen. Alle 
procedurer, symptomer samt behandling bliver 
registreret i journalen via en sammenkobling med app-
modulet Mit Forløb. Det gør informationen søgbar og 
nemmere at analysere fremfor det tidligere indscannede 
papirark. Ydermere sikrer ORCA App’en, at patientens 
provokation altid følger gældende instruks, da systemet 
tjekker det udførte i forhold til instrukserne, så intet kan 
blive overset eller glemt. 
ORCA App’en sikrer derfor korrekt dosering under 
provokation og sparer desuden en række arbejdsgange. 
Derudover har læger under konsultationen adgang til 
data fra Allergicentrets kliniske forskningsdatabase, som 
præsenteres for læge og patient på skærm nr. 2, så 
resultaterne kan sammenholdes med databasen. 
 
ORCA App er initieret, funderet og finansieret i OUH's eliteforskningscenter Odense Research Center 
for Anaphylaxis. ORCA App'ens intelligente brug af data sikrer ved komplekse algoritmer skjult for 
den daglige bruger, at indtastning på iPad medfører autogenerering af lægenotater. I den forbindelse 
blev det besluttet IKKE at lave et system der favnede alle, men kun de mest almindelige 
provokationer (ca. 90%). Visualiseringen giver læger et overskueligt brugertilpasset værktøj i 
klinikken. På sigt kan ORCA App’en inddrage patienten i forløbet, fx gennem selvrapportering af sen-
symptomer og/eller kobling til videokonference via patientapp'en Mit Forløb i Region Syddanmark. 
 
Kontaktperson 
Esben Eller, Seniorforsker, MSc, Ph.d., esben.eller@rsyd.dk  

FØR 

EFTER 

mailto:esben.eller@rsyd.dk
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RAP-prisen – De nominerede 

Ud over de fem finalister, var yderligere fem løsninger nomineret til 
RAP-prisen 2018. 
Vi håber, at du kan finde inspiration ved at læse korte beskrivelser af 
dem på de følgende sider – og tag endelig fat i den projektansvarlige, 
hvis du ønsker at høre mere om en af dem!  
 

Tak til alle, der har nomineret løsninger til RAP-prisen 2018.  

 

Nominering fra Geriatrisk Ambulatorium, OUH Svendborg Sygehus: 

"Opholdsstuen" 

Baggrund 
Venteværelser kan for mange (især ældre) patienter virke sterile. Det kan dræne patienterne for 
energi. Evt. ventetid bruges ikke altid optimalt, og ventetiden er derfor ikke behagelig for hverken 
patienter eller pårørende. Da patienter ofte befinder sig på afdelingen længe (til tider op til fire 
timer) er der risiko for, at de udtrættes pga. mangel på mad og drikke og mulighed for at hvile eller 
socialisere med andre. 
 
Den innovative løsning 
I disse digitale tider har vi fået mere fokus på betydningen af, at vores patienter og pårørende 
modtages af et personale, som viser, at de er ventede og velkomne frem for at blive ”modtaget” af 
en digital stander. Venteværelset ”Opholdsstuen” er indrettet som en dagligstue med planter, 
ugeblade, billedbøger, spil, lænestole, spiseborde m.m.  
Opholdsstuen er patienter og pårørendes base, mens de er på afdelingen, hvor de ser forskellige 
fagpersoner. Der serveres både kaffe, te, ostemad, frokost og eftermiddagskage. Vores assistent er 
nøgleperson i opholdsstuen, sørger for at patienten bydes velkommen, orienterer om ventetider og 
bruger også tiden til observationer af patienter. Det giver tilfredse patienter og pårørende, og 
samtidig giver det arbejdsglæde for personalet og medfører, at patientforløbet optimeres. Derudover 
bidrager det også til effektiv drift af afsnittet og fastholdelse af personale.  
 
Kontaktpersoner 
Dorthe Fuglesang Christensen, Sygeplejerske/klinisk vejleder: dorthe.fuglesang.christensen@rsyd.dk   
Anette Møller Nielsen, Social-og sundhedsassistent/praktikvejleder: anette.moeller.nielsen1@rsyd.dk  

 

Nominering fra Osteoporoseklinikken, Afd. M, Odense 

"Mit Forløb – Osteoporose" 

Baggrund 
Godt 40% af alle kvinder over 50 år har osteoporose. Sygdommen koster 12 mia. årligt i DK og 
specielt bruddene er omkostningstunge. Det er derfor vigtigt at forebygge det første brud, da et brud 
øger risikoen for efterfølgende brud med ca. 50%. Men kvinder, som får diagnosen uden forudgående 
knoglebrud, oplever at befinde sig i en gråzone mellem syg og rask, og der mangler tilbud til at hjælpe 

mailto:dorthe.fuglesang.christensen@rsyd.dk
mailto:anette.moeller.nielsen1@rsyd.dk
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denne gruppe. Særligt tilbud, der kan hjælpe kvinder med at forberede sig på at få diagnosen og 
håndtere den efterfølgende. 
 
Den innovative løsning 
App'en ”Mit Forløb - Osteoporose” er en moderne, hurtig og brugervenlig måde at tilbyde kvinder 
med osteoporose uden forudgående knoglebrud svaret på deres knoglescanning. Derudover er den 
meddelelse, der gives via app'en, når hospitalet har sendt besked til egen læge, en funktion, som kan 
spare både patienter, sekretærer og praktiserende læger for mange forgæves telefonopkald. 
Derudover støtter den patienter i at tage knoglen i egen hånd og udvise egenomsorg og handlekraft, 
så brud kan forebygges. 
Ved mistanke om osteoporose indkaldes kvinder til en scanning på hospitalet. Sammen med 
indkaldelsen til knoglescanning får kvinden information om app'en, og hvordan hun kan hente den 
gratis. Via app'en får hun målrettet og skræddersyet viden og information om osteoporose. Fokus er 
på det gode ved at opdage sygdommen, inden der er opstået et brud. I forbindelse med scanningen 
bliver kvinden tilbudt at få svaret tilsendt via app'en. 
 
Kontaktpersoner 
Pernille Hermann, Overlæge, Osteoporoseklinikken, Afd. M, pernille.hermann@rsyd.dk    
Pernille Ravn Jakobsen, Ph.d. og projektleder, CIMT, prjakobsen@health.sdu.dk  

 
 
Nominering fra Sygehusenheden Ærø: 

"Telemedicinsk Hospiceseng på Ærø" 

Baggrund 
Det vurderes, at kun få patienter fra Ærø i dag benytter muligheden for at komme på hospice, selv 
om de har behov for en palliativ indsats på specialiseret niveau i forbindelse med livstruende sygdom 
og opfylder kriterierne for at komme på hospice. Nærmeste hospice er Hospice Sydfyn i Svendborg.  
Mange døende patienter og deres pårørende lægger vægt på at kunne forblive i nærmiljøet, og det 
kan være medvirkende til, at patienter fravælger tilbuddet om hospice.  Som en del af arbejdet med 
det nære og sammenhængende sundhedsvæsen er der behov for at afprøve nye muligheder for øget 
samarbejde om den specialiserede behandling.  
 
Den innovative løsning 
Gennem etableringen af den Telemedicinske Hospiceseng, som er den første af sin slags, er det 
muligt at tilbyde specialiseret palliativ pleje og behandling til uhelbredeligt syge patienter.  
Det sker bl.a. via videomøder med læger og plejepersonale fra Hospice Sydfyn og Palliativt Team, 
OUH. Både patient og personale kan deltage i videomøderne. 
Personalet har ligeledes gennemgået et kompetenceudviklingsforløb i den palliative pleje og omsorg. 
 
For borgere på Ærø giver en telemedicinsk hospiceseng muligheden for at få specialiseret pleje og 
behandling i deres nærmiljø. De kan forsætte den tætte kontakt til deres familie og venner, og vi tror 
på, at det fremmer deres livskvalitet. 
 
Kontaktperson 
Fredy Zurfluh, Afdelingssygeplejerske, daglig leder, Sygehusenheden Ærø, Fredy.Zurfluh@rsyd.dk  

mailto:pernille.hermann@rsyd.dk
mailto:prjakobsen@health.sdu.dk
mailto:Fredy.Zurfluh@rsyd.dk
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Nominering fra MK/Karma, Kardiologisk Amb., Medicinsk Afd. M-FAM, Svendborg: 

"IKUP (Intern Kardiologisk Undersøgelse af Patienttilfredshed)" 

Baggrund 
Baggrunden for at starte IKUP var et ønske om at få evalueret vores sygepleje af patienterne internt i 
afsnittet i en (ofte) travl hverdag, særligt med fokus på ”Gør vi det godt nok?” OG ”Kan vi gøre noget 
bedre/ anderledes?”. Samtidig havde vi behov for at få uddybet svar fra LUP med egne spørgsmål. 
 
Den innovative løsning 
IKUP er en kontinuerlig, intern undersøgelse som foretages 2 x årligt med forskellige emner, udvalgt 
af det sygeplejefaglige personale i afsnittet. Undersøgelsen er en spørgeskemaundersøgelse med få 
spørgsmål og mulighed for tilhørende kommentarer. Hver IKUP forløber over ca. 1 mdr.  
Ideen er en videreudvikling af LUP (Landsdækkende Undersøgelse af Patienttilfredshed), men 
tilpasset specifikt vores afsnit med særligt udvalgte fokusområder og dertil formulerede spørgsmål. 
IKUP bliver mere virkelighedsnær og har derfor stor betydning for personalet. Dette synliggør 
patienttilfredsheden og giver os mulighed for at identificere områder med forbedringspotentiale.  
 
IKUP giver os mulighed for at kvalitetssikre og evt. kvalitetsforbedre vores sygepleje internt i 
afsnittet. Dette gøres ved at inddrage vores patienter til at identificere områder med 
forbedringspotentiale – så vi hele tiden kan leve op til OUH's kodeks Patienten først. 
 
Kontaktperson 
Natassia Kamilla Juul, Klinisk sygeplejespecialist, MK/Karma, Kardiologisk Amb., Medicinsk  
Afd. M-FAM, Svendborg, Natassia.Kamilla.Juul@rsyd.dk  

 

Nominering fra SATC Centeret, Kirurgisk Afdeling A, Svendborg: 

"EndoConf" 

Baggrund 
På OUH er antallet af koloskopier de seneste 10 år steget fra 3.500 til 12.000 og kan forventes at 
stige, hvis man ser på internationale tendenser og retningslinjer, som foreskriver, at patienter skal 
koloskoperes på specialistcentre, hvis lokale centre finder polypper større end 2 cm. Mange patienter 
vil opleve at skulle igennem to udtømninger og to koloskopier, hvis dette princip indføres i Danmark.  
 
Den innovative løsning 
I stedet for at centralisere koloskopierne i RSD, har vi fundet en løsning kaldet EndoConf, hvor vi i 
stedet decentraliserer kompetencer og beslutninger.  
EndoConf er et realtime audiovideolinksystem mellem endoskopi-stuerne på regionens sygehuse, 
som er udviklet sammen med Klinisk IT. Med EndoConf kan en mini-konference via video etableres på 
få minutter. Live streaming til en iPad/tablet muliggør kontakt til en vagthavende specialist på 
Kirurgisk Afd. A, OUH, hvorved skopøren vil kunne drøfte mulige behandlingsmetoder med eksperten 
under selve proceduren og dermed spare patienten for turen til OUH for endnu en koloskopi.  
 
Kontaktpersoner 
Gunnar Baatrup, Professor, Kirurgisk Afd. A: Gunnar.Baatrup@rsyd.dk  
Niels Buch, Overlæge, Kirurgisk Afd. A: Niels.Buch@rsyd.dk  

mailto:Natassia.Kamilla.Juul@rsyd.dk
mailto:Gunnar.Baatrup@rsyd.dk
mailto:Niels.Buch@rsyd.dk
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Innovationspuljen 2018 – mød dem på Innovationsdagen 2019 

OUH's Innovationspulje blev i juni måned uddelt for 3. gang, og hele 13 projekter opnåede støtte 
fra puljens i alt 2 mio. kr.  
 
Hør om resultaterne af projekterne på Innovationsdagen i efteråret 2019, og se en kort oversigt 
over dem her: 
 

Titel og bevilling Projektansvarlig 

Implementering af uddannelsesprogram til 
ultralydsvejledt venekateteranlæggelse 

Formål: At sikre, at teknikken i anlæggelsen af ultralyds-
vejledt perifert venekateter bliver velimplementeret på 
OUH og oftere anvendes. Det er til fordel for patienterne og 
for at minimere ventetiden på assistance. 

Bevilget beløb: 14.000 kr. 

- Rasmus Jørgensen, 
Medicinstuderende,  
Klinisk Udvikling. 
Rasmus.Jorgensen4@rsyd.dk  

Cerebral MR elastografi  

Formål: Det ønskes at øge den diagnostiske sikkerhed ved 
brug af elastografi som supplement til det allerede 
etablerede udredningsforløb, samt at elastografi-metoden 
på sigt kan afløse denne.  

Bevilget beløb: 500.000 kr. 

- Christian Bonde, Overlæge, 
Neurokirurgisk afdeling U. 
Christian.Bonde@rsyd.dk 

Improving management of psoriasis: a teledermatology 
approach 

Formål: At designe og udvikle en ny teknologi til psoriasis-
patienter i biologisk behandling.  

Bevilget beløb: 115.000 kr. 

- Bettina Trettin, Ph.d.-
studerende, Hudafdeling I og 
Allergicentret. 
Bettina.Trettin@rsyd.dk  

Robot bringer udstyr lige til hånden 

Formål: At afdække om robotteknologi kan gøre 
personalets arbejdsgange lettere ved at gøre relevant 
udstyr tilgængeligt når og hvor personalet har brug for det.  

Bevilget beløb: 205.000 kr. 

- Jette Wensien, 
Oversygeplejerske, Geriatrisk 
Afdeling G, Odense. 
Jette.Wensien@rsyd.dk 

Hæmatologiske patienter med behov for mange 
blodtransfusioner skal have deres hverdagsliv tilbage 

Formål: At øge og forbedre patientinddragelsen i det 
enkelte forløb for at sikre, at sundhedsvæsenets ydelse 
tilpasses patientens behov og ikke omvendt.  

Bevilget beløb: 184.000 kr. 

- Gabrielle Isidora Søgaard, 
Projektmedarbejder, 
Hæmatologisk afdeling X. 
Gabrielle.Isidora.Soegaard@rsyd.dk   

mailto:Rasmus.Jorgensen4@rsyd.dk
mailto:Christian.Bonde@rsyd.dk
mailto:Bettina.Trettin@rsyd.dk
mailto:Jette.Wensien@rsyd.dk
mailto:Gabrielle.Isidora.Soegaard@rsyd.dk
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Udvikling af specialdesignet kirurgisk udstyr - Innovativ 
nytænkning på det kirurgiske udstyrsområde 

Formål: Projektet søger at etablere en arbejdsgang, hvor 
kirurger kan få specialdesignet kirurgisk udstyr samt at teste 
en specifikt designet hammer på en operationsstue. 

Bevilget beløb: 50.000 kr. 

- Mikkel Andersen, 
Medicinstuderende, 
Neurokirurgisk afdeling U. 
Mikkel.C.Schou.Andersen@rsyd.dk 

ICGreen 

Formål: At afdække om ICGreen-teknologien kan hjælpe 
klinikeren til at planlægge korrekt behandling ift. div. 
kirurgiske problemstillinger ved at forstærke det visuelle 
indtryk af sygdomstilstanden, hvor det menneskelige syn og 
parakliniske undersøgelser ikke slår til. 

Bevilget beløb: 25.000 kr. 

- Bjørn Thomas Crewe, Overlæge, 
Plastikkirurgisk afdeling Z. 
Bjoern.Crewe@rsyd.dk 

Patientinformation og simulering 

Formål: Det ønskes at sikre optimal patientinformation, så 
vi minimerer antallet af aflysninger af undersøgelser samt 
forbedrer patientens oplevelser af MR-scanningen. 

Bevilget beløb: 50.000 kr. 

- Lene Tarp, Overradiograf, 
Radiologisk afdeling. 
Lene.Tarp@rsyd.dk 

Videokonsultationer til patienter med psykologiske 
problemstillinger 

Formål: At afdække potentialet for brug af 
videokonsultation samt internetbaserede redskaber 
(hjemmeopgaver) i forbindelse med psykologisk hjælp  til 
patienter med reumatologiske lidelser. 

Bevilget beløb: 171.740 kr. 

- Mette Juel Rothmann, Klinisk 
Sygeplejeforsker, Reumatologisk 
Afdeling C. 
Mette.Rothmann@rsyd.dk  

ROPCA (Robot Platform for Clinical Applications) 

Formål: At sikre en systematisk og ensartet metode til 
diagnostik og evaluering af leddegigt via robotteknologi og 
intelligente algoritmer.  

Bevilget beløb: 185.000 kr. 

- Søren Andreas Just, 
Specialeansvarlig overlæge, 
Reumatologisk afdeling C. 
Soeren.Andreas.Just@rsyd.dk 

Pårørendeinddragelse i Afd. F, OUH Odense 

Formål: Gennem projektet søges det at inddrage de 
pårørende tilpas meget – at undgå overinvolvering, men 
inddrage på det plan, den enkelte patientpårørende har 
ressourcer til i given situation. 

Bevilget beløb: 48.600 kr. 

- Winnie Lindberg Andersen, 
Sygeplejerske, ØNH/Afd. F. 
Winnie.Lindberg.Andersen@rsyd.
dk  
- Elise Skov Jørgensen, 
Sygeplejerske, ØNH/Afd. F. 
Elise.Skov.Joergensen@rsyd.dk
  

mailto:Mikkel.C.Schou.Andersen@rsyd.dk
mailto:Bjoern.Crewe@rsyd.dk
mailto:Lene.Tarp@rsyd.dk
mailto:Mette.Rothmann@rsyd.dk
mailto:Soeren.Andreas.Just@rsyd.dk
mailto:Winnie.Lindberg.Andersen@rsyd.dk
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Model til hurtigt overblik over patienternes brug af app'en 
Mit Forløb i Region Syddanmark  

Formål: At udvikle en metode til hurtigt at genere 
overskuelige oversigter over patienternes brug af app'ens 
moduler og funktioner ud fra de tilgængelige systemdata 
fra app-leverandøren.  

Bevilget beløb: 150.000 kr. 

- Tue Kjølhede, MTV-konsulent, 
MTV-enheden, Klinisk Udvikling. 
Tue.Kjolhede@rsyd.dk 

Retur til arbejde efter hofte- og knæoperation 

Formål: At opstille en model for, hvordan man med brug af 
data, patientinddragelse og fælles beslutningstagning med 
patienten kan nedbringe den gennemsnitlige 
sygemeldingsperiode for erhvervsaktive patienter, der har 
fået foretaget en hofte- eller knæoperation. 

Bevilget beløb: 95.000 kr. 

- Søren Overgaard, 
Specialeansvarlig overlæge, 
professor, Ortopædkirurgisk 
Afdeling O. 
Soeren.Overgaard@rsyd.dk 

 
 
Innovationspuljen forventes opslået næste gang i foråret 2019. 
 
Opslag slås op på intranettet og promoveres bredt på OUH, men hvis du ønsker at få direkte 
besked, kan du skrive til os på ouh.klu.innovation@rsyd.dk.  

  

mailto:Tue.Kjolhede@rsyd.dk
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OUH Innovation & Center for Innovativ Medicinsk Teknologi 

OUH arbejder strategisk med innovation, så vi er klar til fremtidens udfordringer med ændret 
demografi og sygdomsmønstre samt til patienternes krav om individualitet og fleksibilitet i 
behandlingen. Innovation forbedrer samspillet mellem patienter, pårørende og personalet. 
Innovation forbedrer også metoder og arbejdsgange på hospitalet samt samarbejdet med 
kommuner og praktiserende læger. 
 
Som det første hospital i Danmark har OUH udarbejdet en innovationsstrategi – læs den her, hvis 
du er nysgerrig: https://goo.gl/dHR8sC. Strategien udløber i år, og en ny er pt under udarbejdelse.  
 
OUH Innovation er en del af stabsafdelingen Klinisk Udvikling på OUH. Fysisk er enheden placeret 
på 3. sal, Indgang 101 på OUH Odense, men samarbejder med alle afdelinger på OUH’s matrikler 
om innovationsprojekter.  
 
Innovationsenheden på OUH tilbyder bl.a.: 

• Projektledelse 
• Sparring og rådgivning ved opstart af projekter og afprøvning/implementering af nye 

teknologier 
• Kontakt mellem forskere, projektledere og de kliniske afdelinger på hospitalet 
• Samarbejde på tværs af sektorer og med virksomheder 
• Videndeling og erfaringsudveksling 
• Afdækning af potentiale for nye teknologier i kliniske afdelinger 

 
Hvis du er interesseret i nyheder fra OUH's innovationsenhed, kan du følge vores nyhedskanal på 
intranettet, så nyhederne dukker op på din personlige forside.  
 
 
Sammen med OUH's enhed for medicinsk teknologivurdering, 
indgår OUH Innovation i Center for Innovativ Medicinsk Teknologi 
(CIMT), et fælles innovations- og forskningscenter mellem OUH og 
Syddansk Universitet.  
 
CIMT styrker innovation inden for og forskning i nye medicinske teknologier, fx telemedicin, apps, 
kamerapiller, patient reported outcomes, robotter, videokonsultationer, droner osv. 
Processen tager altid udgangspunkt i patienten og patientens behov, også når det drejer sig om 
projekter, der har fokus på forbedring af arbejdsgange og -processer.  
 
CIMT kombinerer hospital og universitet, så vi sikrer samarbejde, sammenhæng og vidensdeling 
mellem forskerne fra universitetet og de læger, sygeplejersker og andre sundhedsmedarbejdere, 
der har den daglige kontakt med patienterne. 
 
CIMT ledes af Tessa Lind Gjødesen, innovationschef på OUH samt en forskningsleder, som pt er 
under ansættelse.   
 
Besøg vores website www.cimt.dk for at læse mere om de mange forsknings- og 
innovationsprojekter, der er i gang på OUH og SDU i regi af CIMT.  

https://goo.gl/dHR8sC
http://www.cimt.dk/


Sæt kryds i kalenderen til 
Innovationsdag 2019 allerede nu!

Hold øje med (eller abonnér på) den tværgående portal 
for Forskning, Innovation og MTV på OUH’s intranet for 
at følge med i information om innovation på OUH og 
kommende events.  

OUH’s Innovationsdag 
2019 afholdes mandag 
d. 28. oktober 2019. 
Information om nominering 
af løsninger til RAP-prisen 
2019 udsendes i foråret - 
kontakt os på 
ouh.klu.innovation@rsyd.dk, 
hvis du ønsker at modtage 
information direkte i ind-
bakken eller har spørgsmål 
til innovationsdagen. 

Få indflydelse på OUH’s 
arbejde med innovation! 
Kom til stormøde om OUH’s 
næste innovationsstrategi 
gældende fra 2019. 
Tirsdag d. 11. december
kl. 15-17 inviteres alle med-
arbejdere på OUH til at give 
deres input til indholdet i den 
kommende strategi. 
Tilmelding via Plan2Learn - 
søg på ”stormøde”.


