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Undernav till Inbyggda system 

• Många tillämpningar

– Industriell automation

– Fordonsteknik 

– Eldistribution

– Fjärrvärme

– Kommunikation

– Smarta hem/städer

– Hälsovård

• Inbyggda 
sensorsystem 
för Hälsa



Motivering
Inbyggda sensorsystem för hälsa

• Stort lidande 

• Kostnader
- Vården av multisjuka äldre i slutenvård kostar

11,5 miljarder kr årligen i Sverige
- Ett vårddygn på IVA kostar runt 30 000 kr

• Trendmonitorering

– Insatser tidigare

Ny teknik som hjälp!



• Sjukvårdskostnaderna ökar

• Demografi

• Multisjuka

• Värdet av digitalteknik i den svenska vården1

• Nya teknologier -
nya möjligheter för diagnos, behandling och monitorering på distans

• Preventiva insatser
(80% of heart diseases, stroke and diabetes can be prevented)

1 McKinsey&Company June 2016
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Olyckor - samhällskostnader



Framtidens vård och omsorg

• Högteknologiska specialistsjukhus

• Hemsjukvård med teknikstöd

• Teknik för stöd i vardagen



Vård i hemmet
inget nytt!

nya tekniska verktyg öppnar nya möjligheter



Sjukhem

Distribuerad vård till patienten 

ställer särskilda krav!

Hem

Primärvård

Ambulerande vård

Sjukvård



Ha med den tänkta slutanvändaren 
under hela utvecklingskedjan!

Fokus på verkliga problem 
och användarvänlighet!



Forskningsprofil KKS

ESS-H
Embedded Sensor Systems for Health

Inbyggda Sensorsystem för hälsa



Partners i

ESS-H

• Forskare inom Inbyggda sensorsystem för hälsa vid MDH

• Samarbete med kommuner och landsting

• Industriella partners
Addiva Exformation Medfield Diagnostics

Hök Instrument Motion Control DELTA
JC Development Quality Pharma



Exempel på vilka fysiologiska parametrar 
man vill följa

• Hjärtaktivitet (puls, EKG)
• Hjärtljud
• Andning
• Blodtryck
• Rörelse / fall



Exempel på patientgrupper

• Hjärtpatienter
• Diabetespatienter
• Kol- och astmapatienter
• Strokepatienter

Följa patientens hälsotrend 
–

sätta in insatser tidigare



•Bärbara sensorsystem
•Integrering i t ex mobiltelefon

Rörelseanalys, falldetektering 
och fallprevention



Monitorera i hemmet



Motivera till fysisk aktivitet



Systemkunnande

• Medicintekniska sensorsystem

• Medicinteknisk signalbehandling

• Intelligent beslutsstöd

• Tillförlitlig kommunikation

• God samverkan med företag och samhälle



Kompetensutveckling vid företagen: 
Företagsforskarskola 

Tillförlitliga inbyggda system

ITS ESS-H

Startperiod: 1 oktober 2016 – 31 mars 2017 

Kontaktpersoner: Maria Lindén och Mats Björkman

maria.linden@mdh.se
mats.bjorkman@mdh.se

mailto:Maria.linden@mdh.se
mailto:Mats.bjorkman@mdh.se


Kompetensutveckling företag

• PROMT – utbildning inbyggda system
(internationellt pris inom digitalisering)

• Företagsforskarskola ITS ESS-H

• Prepare-program för vidarutbildning,
första steg mot företagsdoktorander



Mål 2016 (och framåt)
Kompetensnavet 

Inbyggda Sensorsystem för hälsa

• Stärka det svenska innovationssystemet inom 

– Inbyggda sensorsystem för Hälsa, 
medicinsk teknik och utsatt arbetsmiljöer 

• Inventera aktörer och kompetens inom området

• Möjliggöra och underlätta effektiv samverkan mellan aktörer

• Specifika mål för 2016 

– Informera om kompetensnavet och söka synergier för stärkt konkurrenskraft 

– Identifiera utmaningar och verka för förbättrad samverkan mellan aktörer 

– Koppla utmaningar och kompetensbehov till existerande och framtida 
utbildningar 



Aktiviteter 2016 

• Matchmaking mellan mässbesökare och kompetensnaven 
– Scandinavian Electronics Event 19-21 april, Elektronikexpo 19 maj mm

– Kompetensinventering, information/diskussion om FoU finansiering 

• Besök hos relevanta center/kluster och/eller företag 

• Seminarier där olika aktörer inom området möts
– 12 januari, 25 maj, 1 september (Luleå), 15 september (Stockholm), 27 oktober (Linköping), 

6 november (Sundsvall) 

• Webbaserad inventering av kunskap och identifiering av utmaningar 

• Websida för sammanfattande information och länkar till kontakter:

http://www.mdh.se/forskning/inriktningar/2.4200/ess-h/kompetensnav-inbyggda-sensorsystem-for-halsa-1.88797
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