Sundheds AI - Lanceringsprogram
En ny Sundheds-AI løsning fra Atea lanceres i Danmark.

Løsningen er driftsmodnet i Finland siden 2016, hvor 20+
kommuner udnytter Sundheds-AI’en til bedre beslutningsstøtte
for tidlig opsporing gennem integration til omsorgsjournalen.
Atea søger 3 lanceringsdeltagere*, der ønsker at
driftsimplementere løsningen i en hjemmepleje eller
hjemmesygepleje organisation.
Vi hjælper sundhedsfagligt personale med beslutningsstøtte fra
datatyperne og business case til ældrechefen/centerleder.
Vilkår:
Datatype: Smerte, Dehydrering, Faldrisiko
Periode: 6 måneder
Pris: 100.000 kr.**
*Atea forbeholder sig retten til at henvise en potentiel deltager til den generelle
markedsintroduktion af løsningen i 2022, hvis denne kun ønsker deltagelse med henblik på
teknologiafprøvning.
**Inklusiv manuel dataudtræk fra EOJ, analyse, præsentation af resultater, workshops. Eksklusiv
integration mellem Sundheds-AI og EOJ.
Alle datatyper i Gillie.ai
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Oy Apotti AB (Ejes af 10 Finske Kommuner)
"En af de interessante virksomheder er Gillie.ai, som vi har undersøgt mulighederne for
også at udnytte potentialet for kunstig intelligens i fremtiden i sociale velfærdstjenester,
siger Renko. Gillie.ai kan bruge AI til at finde svage signaler relateret til sundhed og evnen
til at fungere inden for en dynamisk hverdag i hjemmeplejen, og det hjælper socialfagfolk i
deres daglige arbejde med at foregribe udfordringer i forbindelse med kundernes trivsel og
deres evne til at klare sig derhjemme ”.
Jari Renko, Administrerende Direktør for Apotti AB
(Apotti ejes af 10 kommuner e.i. Helsinki, Vantaa, etc.)
Päijät-Häme Social and Health Care Group (Ejes af 12 Finske Kommuner)
”Enheder e.i. sengesensorer, visuelle bevægelsesdetektorer, sikkerhedstelefoner med GPS
-trackere og medicinudleveringsrobotter er blevet tilsluttet Gillie.ai serviceplatformen. Alle
enheder administreres i serviceplatformen, hvilket betyder, at sygeplejersker kun bruger
én grænseflade. Serviceplatformen modtager data og advarsler genereret af enhederne.
Advarsler overvåges døgnet rundt af koordinationscentret.”
Eija Kakko, Projektleder, Päijät-Häme Social and Health Care Group
(Ejes af 12 kommuner e.i. Asikkala, Hartola, Heinola, etc.)
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