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1) Baggrund 

2) BookPlan/Centrea Surgical

a) Hvorfor + forventninger

b) Hvordan er MTV’en designet? 

c) Resultater

d) Konklusion + anbefalinger

3) PhD: 

a) Kill your Darlings… tidligt! 

b) Hype – foreløbige resultater



Baggrund

PhD-studerende

• Indskrevet på sund

• Vejledere:

• Kjeld Møller Pedersen, SDU (COHERE)

• Kristian Kidholm + Knud Yderstræde, OUH

MTV-enheden på OUH

• Sundhedsøkonom i 2008 

• MTV, miniMTV, business cases, CEA

• Fokus: telemedicin
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• Cetrea Surgical (CS): Skærmen giver løbende opdatering på patientflow

• Bookplan (BP) : Langtidsplanlægning foretages i BP

Integreret løsning…

Vs.

Hvad evalueres?



Formål / Forventninger

Formål: 
Skal OUH udbrede løsningen? (vil nye IT-systemer give en 
bedre udnyttelse af operationsstuerne)

Forventninger (hypoteser)
1. ↓Tid planlægning, replanlægning, tlf.-opkald, og 

forstyrrelser => hurFgere OP =>↑OP
2. Sms-system: ↓udeblivelser fra amb. besøg 
3. Øget samarbejde/koordination ml.                     

parterne i OP (↑arb.miljø)



Metoder

• Systematisk litteraturgennemgang

• Før/efter design, A+L, (10/49 stuer på OUH)

Datakilder / analyser
• Registerdata - ∆ produktion/aktivitet
• Skemaer - ∆ forstyrrelser 
• Business case - OUH-perspektiv
• Fokusgruppeinterviews 

• Tværfagligt + ledelsen!

Måling i nov.
2011

Indførelse af IT 
februar 2012

Måling i nov.
2012



Resultater, konklusion og anbefalinger

Artikel på vej…



Sceneskift…



i

Formål

Tidlig at vurdere hvor omkostnings-effektiv
(sødygtig) en innovativ medicinsk teknologi
forventes at blive

Sygehusdirektør: Vi har samme udfordring!

• En havn fuld af nye teknologier og

behandlinger – gode og dårlige

• Omkostninger og effekter ukendt, dvs. ingen

information om omk.effektivitet før

forskning er afsluttet efter 1 – 3 år

Behandlinger

Udstyr / 

apparatur



Hype cyklen • Teknologifaser: 

• Opfindelse indtil (måske) effektiv
brug

• En tidlig vurdering (forecast) kan
måske:

• Identificere og eliminere dårlige
projekter tidligt

• Genvej: styre mere klar af
forhindringer – kursen er sat

© Sara Lendal



Fase 1 til 4 (metoder)

Litteratur-reviews: 

1) forecasting teorier i
farma/medico industrien

2) Kognitive biases

Interview:
industri/akademiske

experter

Udvikle
forecast model 
for teknologier

I pilot-fasen

Validering:
Vurdere hvor

godt modellen
forudsiger

Samle og
producere data 
til validering af

model

Adgang til data 

på KPIs over tid



Foreløbige resultater fra reviews

Forecast teori: Bayesiansk Analyse

• Bayes’ Theorem: updatere sansynligheder når yderligere relevant data 
(evidens) bliver tilgængelig

Zoom in: Kognitive biases 

• “Overlevelses”-bias 

• “Bagklogskabs”-bias 

• Medtage de vigtigste biases i model-
udviklingen (↑rationel beslutningstagning)

=> Odysseus kontrakter (PAP)



Contact: if@rsyd.dk

Er vi tidligt nok ude med MTV? 

Tør vi tidligt “kill your darlings” (PhDen)?

�

technology


