eHeart
Vision for eHeart:

At realisere en digital sundhedsløsning, der optimerer forløbet for livstruede og døende patienter med
understøttelse af deres psykosociale, eksistentielle og åndelige behov.
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1. Patientbehandlingen omfatter eksistentiel og åndelig
omsorg såvel som fysisk og psykosocial omsorg (WHO).
2. Åndelige og eksistentielle patientproblemer gælder som
tabubelagt, hvorfor det stadig i vid udstrækning er

hospitalspræsterne, der kommer til at stå som garanter
for den åndelige og eksistentielle omsorg, selvom den er
tænkt bredere.

3. 21% af kræftpatienter i rehabiliteringsforløb rapporterede
”åndelige/religiøse” bekymringer. Unge kræftpatienter
har flere sådanne bekymringer end ældre.

4. 153.000 mænd og 186.000 kvinder lever med kræft i
Danmark. 8.500 mænd og 7.500 kvinder dør af kræft om
året, 44 dør om dagen.

Unmet need - Er der behov for nye løsninger?
Vores Forskning viser:
Eksistentielle og åndelige behov er i høj grad til stede i en sekulær / areligiøs
befolkning som den danske. Det er svært at udvikle og tilbyde denne omsorg, fordi
behovene er tabuiserede.
Hvidt, N. C., Nielsen, K. T., Kørup, A. K., Prinds, C., Hansen, D. G., Viftrup, D. T., . . . Wæhrens, E. E. (2020). What is spiritual care? Professional
perspectives on the concept of spiritual care identified through group concept mapping. BMJ Open, 10(12), e042142. doi:10.1136/bmjopen-2020042142

Behovet for eksistentiel og åndelig omsorg kan ikke bare adresseres systematisk,
men bør adresseres systemisk. Der er derfor et stort behov for udviklingen af
innovative løsninger til ydelse af eksistentiel og åndelig omsorg, som kan
integreres i sundhedsvæsenet
Hvidt, N. C., Ammentorp, J., Clemensen, J., Steenfeldt, V. Ø., Moestrup, L., & Søndergaard, J. (2018). Eksistentiel og åndelig omsorg i Danmark:
Hvorfor, hvad, hvordan og hvem? Klinisk Sygepleje, 4(November).

Eksistentiel og åndelig omsorg bør anskues som en proces. Dette er en
grundlæggende tilgang ved eHeart, for at sikre et helheds- og patientorienteret
produkt.
Damberg Nissen, R., Falkø, E., Toudal Viftrup, D., Assing Hvidt, E., Søndergaard, J., Büssing, A., . . . Hvidt, N. C. (2020). The Process of Spiritual Care.
Supportive Care in Cancer, Submitted.

eHeart vil kunne bidrage effektivt til disse behov!
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Hvad tilbyder

app løsningen?
Hurtig hjælp og udredning
Patient reported outcome (PRO) identificerer
patientens psykosociale, eksistentielle og åndelige
behov.

Personlige borgerforløb
Individualiseret information til patienten på baggrund af
PRO, der igangsætter understøttelse af de udtrykte behov
gennem indhold udviklet specifikt til eHeart (Podcasts,
Wikis, MusiCure)

Hurtig kontakt og dialog
Digital coaching og kontaktformidling gennem læger,
sygeplejersker, hospitalspræster der har modtaget
specialiseret træning. Direkte dialog eller asynkron.

Træning af behandlere
Digital coaching træning til behandlere i Almen
praksis, Hospital og kommune.
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Værdi?
Hvilken værdi kan eHeart potentielt skabe i Danmark? Potentiale?
Patienter med livstruende sygdom
Andre

Bedre håndtering af eksistentiel angst og nød – bedre egenomsorg og livskvalitet,
lavere behandlingsomkostninger. eHeart vil kunne hjælpe patienter med at forblive i
eller vende tilbage til deres job.

Primær sektor
Forskning

Sekundær
sektor

Almen Praksis: Færre kontakter og bedre forståelse af patientens eksistentielle situation, lavere
omkostninger
Kommunal plejesektor: Bedre forståelse af patienters eksistentielle nød, bedre livskvalitet

Sekundær sektor
Bedre identifikation af, hvilke patienter, der har behov for eksistentiel og åndelig støtte, bedre støtte,
mindre eksistentiel angst og nød, bedre livskvalitet og lavere behandlingsomkostninger

Primær sektor

Forskningsinstitutioner
Patienter med
livstruende
sygdom

Der mangler forskningsbaseret viden om, hvordan en IT-løsning kan afhjælpe svært syge
menneskers eksistentielle og åndelige nød. Alle eHeart projektets faser vil blive
forskningsunderbygget, der samles data gennem eHeart, og resultaterne publiceres i
anerkendte videnskabelige tidsskrifter.

Andre:
eHeart kan skaleres til at understøtte pårørende, og der er planer om en eHeart version til støtte for
børn og unge, der bliver pårørende, ligesom eHeart ønskes udviklet til et eksistentielt støtteredskab for
børn og unge generelt, hvilket vil kunne reducere de voksende mentale problemer hos børn og unge.

Aktiviteter, deliverables, milestones og risikovurdering
Arbejdspakke 1: Udvikling af PRO
Aktivitet: Udvikling af et PRO skema, som afdækker hvorvidt patienten har eksistentielle og åndelige behov. Herunder
rekruttering af patientdeltagere (N=150).
Deliverable 1: Testet og valideret PRO skema klar til at blive integreret i eHeart prototype.
Arbejdspakke 2: Udvikling af indhold i eHeart
Aktivitet: Udvikling af indholdet i eHeart: Wikis, audio- og video-podcasts med tekster og præsentationer målrettet
eksistentiel lindring, andre patienters erfaringer, implementering af MusiCure, og ansvarlig behandler rekrutteres og
tilknyttes.
Deliverable 2: Udviklet og testet indhold af eHeartwikis, audio podcasts, video podcasts, MusiCure, behandler
tilknyttet.
Milestones for pakke 1 og 2:
Testet og valideret PRO skema og udviklet indhold af eHeart klar til at blive
integreret i eHeart prototype. PRO-data leder til udvælgelse af indhold ved hjælp af
superviserede læringsalgoritmer til både at forudsige den kvalitative
(Klassifikation) og den kvantitative (regression) respons.

Risikovurdering:
PRO skema: Risiko vurderes lav, da projektgruppen har stor erfaring indenfor
udvikling af spørgeskemaer og omkring rekruttering af deltagere til
forskningsprojekter.
Indhold: Risiko vurderes lav, da projektholder har stor erfaring med, og bygger på
grundforskning af, udvikling af indhold.

Aktiviteter, deliverables, milestones og risikovurdering
Arbejdspakke 3: Test og evaluering af eHeart protype
Aktivitet: Arbejdspakke 1 og 2 integreres i den samlede eHeart prototype. eHeart prototype integreres
i MedWares platformen i Region Syddanmarks Mit Sygehus. eHeart prototypen testes af de involverede
patientdeltagere med support ved projektsygeplejersker fra OUH. Løbende evaluering.
Deliverable 3: Testet og evalueret eHeart prototype.
Milestone 3:
Testet og evalueret eHeart prototype.
Risikovurdering:
Risiko vurderes som mellem. Rekruttering af deltagere adresseres allerede som del af arbejdspakke 1.
Der kan opstå problemer med integration af eHeart i MedWare Mit Sygehus, men der er aftalt
løsningsplaner, hvis integrationsproblemer skulle opstå.

Arbejdspakke 4: Kommercialisering og Forretningspotentiale
Aktivitet: Kommercialiseringsplan, markeds- og konkurrentanalyse og afdækning af
forretningspotentiale, herunder analyse af andre anvendelsesmuligheder,
målgrupper, samfundsnytte og samfundsbesparende potentiale.
Deliverable 4: Kommercialiseringsplan for regional, kommunalt og internationale
markeder og sikrede IPR.
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