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HealthQ

• Avanceret værktøj til at finde og ud hente højfrekvente data fra CIS intensiv 

database

• Udviklet i samarbejde mellem ITA OUH og Daintel med støtte fra 

markedsmodningsfonden

• Udtrækker data hurtigt og anonymt



Sundhedsdata

•Vigtig baggrundsviden
•Dødelighed for forskellige patienter 
•Ændring over tid

•Planlægning i sundhedssektoren

•Danner grundlag for nye forsøg



Traditionel adgang til sundhedsdata
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Critical Intelligence System (CIS)

• Patient system til anæstesi og intensiv afsnit udviklet og solgt af Daintel

• Registrerer alle patient data, kan også fungere som EPJ

• Medicin, live data (puls, blodtryk), væskeskema osv.

• Har fungeret på OUH siden 2006.

• Benyttes på intensiv afdelinger i Region Syd, Region Midt og Region 

Hovedstaden. 



CIS databasen på OUH

• Indeholder data fra 2006 og frem til nu

• 15.000 patienter 

• 2014 blev 2152 patienter indlagt på ITA OUH

• Høj frekvente data, eksempelvis gemmes puls værdier 1 gang pr sekund

• Udfordrende at udtrække data som højde og vægt samt blodtryk og puls

• Gemmes med personhenførbare data



HealthQ

• Trækker data anonymt uden personhenførbare data

• Udtrækket kan derfor laves uden først at søge tilladelse

• Benytter unik kompression, kan søge og trække data hurtigt

• Avancerede muligheder for patient selektion på mange kriterier

• Data kan aggregeres på mange måder

• Eksporteres til flere platforme





Udskrivning pga mangel på kapacitet



Udskrivning pga mangel på kapacitet



Udskrivning pga mangel på kapacitet
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Eksempel på BIG DATA

• Databasen rummer 15.000 patienter

• Dette giver i alt 197.000.000 pulsmålinger (0,2 milliard)

• Kan udtrækkes og aggregeres hurtigt
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Health Q og sundhedsdata fra kritisk syge patienter

• Helt ny og unik måde at arbejde med sundhedsdata

• Store mængder højfrekvente data kan hentes ud

• Arbejder hurtigt

• Aggregeres og konfigurer efter behov

• Udtrækkes anonymt

• Store muligheder i forskning, drift optimering og sundhedsplanlægning


