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Så mange besøger portalen

135.000
besøg om dagen

126.000 i 2019
88.000 i 2018

2,8 mio.
unikke brugere hver måned

2,3 mio. i 2019
1,7 mio. i 2018

Flere borgere loggede på under Corona
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De fleste besøger portalen på mobilen 
og kommer fra søgemaskiner 

Flest besøg
fra mobil

Flest brugere 
kommer fra 

søgemaskiner
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Travlhed i supporten
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Mest søgte ord

Borgere Sundhedsfaglige

Blodtype

Corona

Recepter

Hudlæge

Lægevejen

Corona

Diabetes

KOL

Astma

Depression
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Sociale medier

Følgere

61.607

Følgere

14.675

Følgere

4.374
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Anti vaccine
Shitstorm!!



Også som app
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MinSundhed
September 2020

2.797.097
Downloads i september 2020

156.859

Samlet antal downloads 716.665

31 App store 37 Google Play

Reviews

(Anmeldelser med tekst)

12 i september sidste år 22 i september sidste år

Opslag i Labsvar

I september 2019 var der 52.308 opslag



12

Det siger brugerne

Var alvorlig syg for 2 år siden og 

har virkelig været glad for at 

kunne se, hvad der blev skrevet i 

min journal. 

Jeg var i respirator og kunstig 

koma og oplevede meget der 

ikke tilhørte virkeligheden. Hjalp 

mig en del til at forstå hvad jeg 

var igennem.

Virkeligt rart at have samling på 

alt det sundhedsmæssige, både 

aktuelt og når man fx lige skal 

finde datoen for en tidligere 

behandling.

Jeg synes, det er meget svært at 

finde rundt på hjemme-siden. 

Har to gange haft brug for at se 

mit coronasvar. Men det tager 

så lang tid, inden jeg finder 

siden.



Fælles medicinkort



Journaldata fra hele landet



Laboratorieprøver



Covid-19 svar



Guided Egenbeslutning







Potentialet i vores data



Intet bliver som før!

Blockchain
Virtual reality
Internet of things
Big Data
Robotter
Og
Artificial intelligence



Vi slår ned på AI!

Kunstig intelligens

- Udviklet i 60’erne

- Populariseret i 80’erne

- Tager fart i 00’erne

- Overhypet de seneste år



Avancerede statistikmaskiner?

AI har længe været brugt til at udlede mønstre i store mængder 

data, og var tidligere en del af ”Big Data” paradigmet. 

Det store gennembrud har været i markedsføring, hvor det gælder 

om at kunne målrette budskader til grupper, som de er relevante 

for. Så både individ og macro på en og samme tid.

Med det rammer ofte forbi, og det går ikke i sundhedsvæsenet!

Så hvad er nyt?



AI i 2020

AI lover nu, at det kan matche mennesker i præcision, hastighed og 

kvalitet – hvilket ofte er en sandhed med modifikationer! 

Data scientist ved Google: ”AI er hypet i en grad, som det slet ikke 

kan levere på.” – og det var til et møde om AI, hvor Google skulle 

gøre sig lækre!

Men der er potentiale og muligheder, hvis man bruger det rigtigt. 

Og store faldgrupper ved forkert brug.



Faldgrupper med AI

Watson oncology – Historie for sig…

Apple face ID – Så simpelt at masker kunne åbne telefonerne

Microsoft AI chatbot – Blev racist pga ”Twitter trolls”

US Police AI – Baseret på rigtige domme og blev ”race biased” 

Amazon rekrutterings algoritme –Valgte kun mænd som top picks

Cortis AI Hjertestop – Falske positive på samlebånd

“What we are continuously trying to do here is get back to our 

goal of giving people access to technologies, but we’re also 

realizing that our current methods don’t quite work well,” says 

Bakul Patel, director for digital health at the FDA - 2019



Hunden der blev til en ulv: 



Google giver en indikation



Google giver en indikation



Vores typiske ulv: 



Er der så ikke noget positivt?

AI har potentiale til at automatisere, genkende og systematisere 

data, så AI + Human giver mening. 

Mønstergenkendelse

Billedgenkendelse

Sortering og ”tagging”

Beregninger

Automatisering f.eks. ”warnings”

Behandling af meget store datamængder



Eksempler:

Rapid reader:

Polypgenkendelse



Eksempler:

Diabetes prædiktion:

Tegn på begyndende 

diabetes kan ses hos 

optikeren 



Eksempler:

Radiologi:

Opmåling

Opmærkning

Mønstre

Afvigelser



Eksempler:

Prædiktion (Forskning):

Sepsis

Respirator

Genindlæggelser



Sundhed.dk 
Vi ønsker noget mere jordnært:

Data i et sprog, som både almindelige mennesker og professionelle 

forstår. 

Beslutningsstøtte og ”oversættelser” til de almindelige, og særlige 

de svage, borgere

Mere situation og mindre speciale i kommunikationen med 

borgeren



Tak for opmærksomheden


