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Tidlig opsporing af begyndende sygdom med data fra 

eksisterende systemer 

Beskrivelse 

Projektet har til formål at udvikle et beslutningsstøtteværktøj, der ved hjælp af 

kunstig intelligens på systematisk og standardiseret vis kan understøtte tidlig op-

sporing af begyndende sygdom. På hospitalerne indlægges flere borgere over 65 år 

med sygdomme, som potentielt kan forebygges i den kommunale ældrepleje. I den 

kommunale ældrepleje eksisterer ikke-standardiserede værktøjer til tidlig opspo-

ring af sygdomme. Det kan dog fortsat være vanskeligt for den enkelte medarbej-

der at danne sig et overblik over ændringer i borgerens helbredstilstand, da borge-

rens sygdomsforløb ofte foregår på tværs af sektorer, ligesom borgeren ofte følges 

af en række forskellige medarbejdere. 

Projektet har således til hensigt at udvikle en algoritme (beslutningsstøtteværktøj), 

som bygges ind i det kommunale omsorgssystem, til prædiktion af indlæggelser og 

funktionstab. Der er fokus på udvikling af en intuitiv brugergrænseflade i samar-

bejde med medarbejdere samt, at løsningen er skalerbar til landets øvrige kommu-

ner. Brugen af beslutningsstøtteværktøjet muliggør iværksættelse af indsatser, som 

direkte forebygger akutte indlæggelser, ligesom det kan føre til udvikling af nye 

målrettede kommunale såvel som tværsektorielle forebyggende sundhedstilbud.  

Projektet har til formål at skabe øget nærhed og fremme den enkelte borgers livs-

kvalitet ved at forebygge behandlings- eller indlæggelseskrævende sygdom, herun-

der også at reducere akutte indlæggelser og genindlæggelser. Projektet skal desu-

den bidrage til at skabe etiske og juridiske erfaringer med prædiktion af sygdoms-

forløb, herunder spørgsmål om, hvorvidt løsningen fx bør kvalificeres som medi-

cinsk udstyr med dertilhørende krav. Der skal som led i projektet desuden afklares 

juridiske spørgsmål relateret til fx it- og IP-retslige forhold samt etiske spørgsmål 

om, hvordan borgeren modtager sundhedstilbud, undersøge behov for borger-

samtykke mv. 

Organisering 

Projektet forankres i Køge Kommune, som ejer og driver projektet og sikrer 

fremdrift samt opsamling på projektets resultater. 

Projektet udføres i samarbejde mellem Køge Kommune og Sjællands Universitets-

hospital. 

Økonomi 

Projektet modtager 4,8 mio. kr. fra investeringsfonden for nye teknologier. 

Tidsplan 

Projektet løber fra primo 2021 til medio 2022. 


