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Regionens patologiafdelinger har igangsat et pilotprojekt omkring arbejdet med digital 

patologi. Udvalgte teams arbejder med et digitalt patologisystem, der kan indscanne 

præparatglas og udarbejde en digital analyse af vævsprøverne. Dette danner grundlag 

for, at der på sigt kan anvendes beslutningsstøtte i forhold til den digitale billedanalyse. 

Indførelse af beslutningsstøtte i digital patologi, giver mulighed for hurtigere analyse-

og svartid til gavn for patienterne.

I løbet af 2022 kan der blive tale om at overgå til en klinisk basis overgangsløsning, 

som kan anvendes i klinisk drift, indtil der nationalt/internationalt dannes konsensus 

omkring digital patologi.

Nogle af gevinsterne er er bl.a.: En digital revolution – fra mikroskop til skærm, 

Multifunktionsskærm, Sparring på tværs af matrikler og regioner, øget samarbejde på 

tværs af regionerne, diagnostik løft og anvendelse af kunstig intelligens til 

diagnosticering. 

Patientoplevelse: Et digitalt patologisystem vil give hurtigere analyse- og svartid, og en 

af konsekvenserne heraf er, at det understøtter muligheden for at give hurtigere svar og 

opretholde tidsfrister i fx kræftpakkeforløb. 

Arbejdsglæde: Det bliver muligt at rekruttere medarbejdere uanset hvor i landet de bor. 

Ligeledes vil et digitalt patologisystem styrke samarbejdet på tværs af afdelinger.

Kvalitet: Systemet giver mulighed for indsættelse af annotationer, oversigtsforhold, og 

samtidig bliver digitale kliniske multikonferencer mulige.

Effektivitet: På sigt ses der store muligheder i anvendelsen af digital billedanalyse, som 

beslutningsstøtte, hvilket giver en hurtigere analyse- og svartid.

Forventet værdiskabelse

Værditrappe

Værdi for hele Region Nordjylland

Anvendelsen af digital patologi kan være med til at understøtte 

fremtidens udfordringer inden for patologiområdet, herunder den 

forventede stigning i kræfttilfælde, vækst af analyser, øget specialisering 

og rekruttering af personale. 

Målgruppe i klinikken

Patologer Mikroskoperende bioanalytikere Ledelser

Digital Patologi

Initiativets formål og effekt:

Hvor er det taget i brug?

På de patologiske afdelinger

Hvem kan det skaleres til?

Kan ikke skaleres til andre områder

SPECIALERNE DIGITALISERES



Læger og borgere kan interagere 
uafhængigt af fysisk placering
Tænkt scenarie

En læge, der befinder sig i Odense, kan 
tilbyde behandling til en borger, der befinder 
sig i Sønderjylland - fortsat forbundet til 
Region Nordjylland.

En læge, der befinder sig i Nordjylland, kan 
tilbyde behandling til en borger, der befinder 
sig i Sønderjylland - fortsat forbundet til 
Region Nordjylland.

En borger, der befinder sig i Nordjylland, kan 
modtage behandling af en læge, der befinder 
sig i Sønderjylland - fortsat forbundet til 
Region Nordjylland.



NÆRHOSPITALER I ET TEKNOLOGISK PERSPEKTIV 



Magasin for Dansk Medicoteknisk Selskab - DMTS



KOMMANDOCENTER (FLOWSTYRING)
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NYT AALBORG UNIVERSITETSHOSPITAL (NAU)

• Digitalisering er et centralt element på NAU og bliver 

altafgørende for sygehusdriften.

• Digitalisering og IT skal sammen med Klar til NAU 

sikre, at de nye arbejdsgange i bedst muligt omfang it-

understøttes.

• Det gælder fx patientlogistik, servicelogistik, kliniske 

arbejdsgange, bedsite-terminaler, smartphones, apps 

til mobile løsninger, tilpasninger af de eksisterende 

kliniske systemer. 

• Herudover sikres it-understøttelse af de nye bygnings-

og driftskoncepter fx sterillager, AGV´er og 

laboratoriernes fælles analysehal.



NYE TEKNOLOGIER PÅ DET NYE HOSPITAL

• Auto guidede køretøjer

• Automatiseret centrallager

• Automatiseret pluk og pak (Sterilcentral)

• Automatiseret affaldssortering

• Automatiseret sengelager

• Rørpost (Lab ect.)

• Køkken inkl. bestillings - system (catering – on 

demand)

• Fælles analysecenter (laboratorier)

• Wayfinding og lokalisering system

• Sengeterminaler 

• Næste generations Telemedicin



Automatisering

Digital tilsyn

EKSEMPLER



TEKNOLOGISPRING OG KOMPETENCEUDVIKLING

• Ny teknologi
• Håndtering af store mængder af data 
• Databaseret optimering
• Databaseret forudset service
• Flyvelederlign. styring

= Nye kompetencer 



OPBYG DIGITALE KOMPETENCER

Potentialet i digital transformation af 

sundhedsvæsnet er meget stort, aktuelt 

handler det mere om digital forståelse 

og evnen til at skabe forandringer, end 

om investeringer.

-

Digitalt mindset

Digitale kompetencer

Digital forestillingsevne



TRUSSELSVURDERING





Vi gør digital kontakt 

med sundhedsvæsenet 

til et nemt og naturligt 

valg for nordjyderne

TAK
FOR

ORDET

Klaus Larsen, IT-direktør, Region Nordjylland

email: kl@rn.dk,  twitter: @LarsenKlaus,  linkedin.com/in/kllarsen


