
Kunstig intelligens hjælper  
personalet med bedre  
beslutningsstøtte 

Kunstig intelligens (sundheds-AI) finder 
og omsætter mønstre til handlings-
forslag og dermed får medarbejderne 
endnu bedre grundlag til at træffe en 
beslutning om bedre pleje af borgeren. 

Har fru. Jensen været mange gange ”på toilet”? Har Hr. 
Jacobsen sovet dårligt i længere tid? Det kan være svært 
at holde styr på al information. Hvis man ikke kan nå at få 
overblik over udviklingen og se mønstrene i en  
SOSU-medarbejders journal-dokumentation om en  
borger, så kan det svække den forebyggende indsats. 

Vi vil gerne hjælpe med at understøtte medarbejde-
ren med mere kvalificeret beslutningsstøtte, når der 
skal ydes pleje. Derfor har vi hos Atea udarbejdet en 
Sundheds-AI, som sorterer og finde mønstre i journal-
systemetsdokumentation. 

AI’en ser mønstre, hvis der fx er registreret en hyp-
pigere forekomst af ordene ”gik på toilet” inden for 
de sidste 14 dage. Det kan tyde på en begyndende 
urinvejsinfektion. I disse situationer kan det være rart 
med støtte fra dataen, når den ældre borger skal have 
hjælp. Sundheds-AI omsætter ”død” data i journal- 
systemet til bedre beslutningsstøtte om forebyggende 
og aktive indsatser målrettet borgeren og derved styr-
ker den tidlige opsporing.

Det får borgeren Det får medarbejderen Det får kommunen

• Hurtigere reaktion og eventuel 
opstart af forebyggende indsats.

• Sundhedsfagligt personale kan 
give bedre vejledning omkring 
kost, motion m.m..

• Hjælp til at spotte mønstre, som 
ikke bliver sagt højt eller der ikke 
bliver spurgt ind til.

• Lettere ved at reagere hurtigt.
• Mere tid til at træffe 

beslutninger.
• Et redskab til bedre 

beslutningsstøtte. 
• Adgang til Ateas 

Sundhedsservicecenter for 
service og support.

• Sikkerhed for at langt de fleste 
mønstre opdages tidligt til gavn 
for borgeren, medarbejderen og 
bundlinjen. F.eks. forudse op til 
50% af akutte indlæggelser. 

• Udligne erfaringsniveau mellem 
nyuddannet og meget erfarne 
medarbejdere. 

• Tryghed i kraft af at Sund-
heds-AI’en hjælper til. Det bety-
der i sidste ende bedre service til 
de ældre borgere.

Er du interesseret i at høre  
mere om Sundheds-AI?

så ring eller skriv til os på:  
+45 3078 0840 

Velfaerdslosninger@atea.dk

Løsningsleverandør


