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Ja - Medisat er en privat virksomhed



Velfærdsteknologi til Velfærdsteknologi til 
sundhedsvæsen
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Bindeleddet

Kendt teknologi       IT viden            Borgeren        Videnskab       Læge verdenen



Brugerdreven innovation
Sygehusene - kommunerne

Sygehuset

Praktiserende 
læge Kommunen

hjemmeplejen

Patienterne – borgeren
i centrum



Start

• OUH/Svendborg Sygehus 2006
– Michael Hansen-Nord – Peder Jest 

• Frigive sengepladser til andre patientgrupper
• Lad lægerne behandle vore patienter i eget hjem?

Stabile                       Ustabile



Sygehus

Kommune

Det er en alvorlig sygdom
• 9 % dør under indlæggelsen
• 19% er døde efter 3 måneder 
• 36 % efter 1 år.

400.000 har KOL i DK
Kilde: Danmarks Lungeforening

Svær & Meget svær KOL.

Op til 10% ptt.

Medisat målgruppe

Lungefunktion under 30%

Lungefunktion under 50 %
Kommune

&
Praktiserende læger

Kommune
&

Praktiserende læger

Patienten selv

• 36 % efter 1 år.

Moderat KOL

15 – 20 af ptt.

Let KOL

65 – 70% af ptt

Lungefunktion under 50 %
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OUH & OUH Svendborg Sygehus

• Går hver dag stuegang i deres Medicinske afdelinger.

• Spotter patienterne 

• 2-4 timer senere starter borgerens/patientens behandling 
i eget hjem. 
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Telemedicinsk 
behandlingssystem

1 system1 system

Alle vores løsninger kører på 
samme patient system.



Ja - Verdensrekord

• Samarbejdet omkring Patient kufferten startede den 9 
juni 2006  - ca. 50 måneder.

• Vi har pt. gennemført over 542 hjemmebehandlinger.

• Svarende til 5592 telemedicinske akut behandlinger

• Hver dag vi har en behandling igennem, er det en ny • Hver dag vi har en behandling igennem, er det en ny 
verdensrekord



The Clinical Respiratory Journal

Det har taget 4 år



Norsk Health and Care Minister 
Anne-Grete Strøm-Erichsen

Now the Health and Human Services Minister Anne-Grete Strøm-Erichsen all Norwegian 
hospitals will receive a "COPD case." The new technology is particularly important when 
there are fewer to fit on the sick.



Ikke mere KOL snak 



Perspektiver

Anvendes i dag 



Konstaterede 
hjertesvigt patienter

• Nedbring behandlingstiden 

– Fra 3 måneder til 1 måned

• Blodtryk

• EKG

• Vægt 
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Akutte hjertesvigt patienter

Blod analyse

• I samarbejde med Faaborg Midtfyns kommune 
og OUH Svendborg Sygehus

• Komplet blod analyse realtime data fra borgens hjem direkte til 
sygehuset på 2 minutter.   



Hjertemarkører

cTnl
CK-MB
BNP

Koagulering

Kaolin
Celite
PT/INR

Blodgasser

pH
PCO2
PO2
TCO2a
HCO3a
Base Excess (BE)a
sO2a

Hæmatologi

Hematocrit (Hct)
Hemoglobin (Hgb)a

Elektrolytter

Sodium (Na)
Potassium (K)
Chloride (Cl)
TCO2
Anion Gapa
Ionized Calcium 
(iCa)

Diagnostisk blod analyse med 
patientkuffert

sO2a(iCa)
Glucose (Glu)
Urea Nitrogen 
(BUN)
Creatinine (Crea)
Lactate

Fordelt på p.t. 18 forskellig kassetter



Genoptræning
Odense Kommune

• En del af sygehusenes overbelægning skyldes færdigbehandlede patienter, der 
venter på genoptræning

• Patienterne venter på, at der bliver plads til dem på et genoptræningshold

• Med Patientkufferten kan genoptræningen foregå i patientens eget hjem

• Flere patienter kan dermed tilbydes genoptræning hurtigere
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Psykologiske lidelser

• Angst patienter

• Borgere som i dag lever i eget hjem

• Dagligt kontakt med psykiatrisk døgncenter

• 24/12-365 opkald• 24/12-365 opkald



Kontrolbesøg
Omsorgssystem

•Væske besøg
–2-3 gange dagligt
–5 minutters besøg 20 minutters transport 
•Medicin / pille besøg
–2-3 gange dagligt
–5 minutters besøg 20 minutters transport–5 minutters besøg 20 minutters transport
•Omsorg besøg
–1-2 gange dagligt
–5 minutters besøg 20 minutters transport

+



Sygehus

Kommune

Det er en alvorlig sygdom
• 9 % dør under indlæggelsen
• 19% er døde efter 3 måneder 
• 36 % efter 1 år.

Medisat produktmarked

Kommune
&

Praktiserende læger

Kommune
&

Praktiserende læger

Patienten selv

• 36 % efter 1 år.
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Vice statsministeren

Ballerup - Odense



Perspektiver

Kommende 
områder 

i 2011



Flergangsfødende
Mor og barn sendes hjem 4 timer efter fødsel

•De fleste accepterer det, men:
•Føler sig alene og usikre
•Får ikke professionelle råd de første dage
•Handler på egne og andres erfaringer
•Eller: bruger akutsystemet i kommuner, almen praksis og hospital



Til terminale patienter

• Når terminale patienter ønsker at dø hjemme, tilknyttes et palliativt 
team 

• Både hjemmeplejen og de pårørende har ofte akut brug for at kunne 
komme i kontakt med teamet  

• Med Patientkufferten får de en mulighed for at komme i kontakt med 
teamet når som helstteamet når som helst

• Når teamets kontakt med patienten øges, minimeres behovet for 
indlæggelse på hospice 



EU kommissær Neelie Kroes



Health Minister 
Bertel Haarder

Jane Jegind, rådmand Odense Kommune
- Ældre- og Handicapforvaltningen



SKI aftale



Video

Medisat



Fremtiden

• Skulle der være nogen der har en ide, 
men mangler en samarbejdspartner. 

• Så tag fat i os. 

• kch@medisat.dk
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David Lewis Designers



We are ready
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Afslutning

Spørgsmål
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