
Innovation  
- som klinisk kerneydelse 

din Innovations-buffet 
Michel Nemery, ledende overlæge, Radiologisk Afdeling, Herlev Gentofte Hospital 



Radiologisk Afdeling 
Herlev Gentofte Hospital 

• Akuthospital for 430.000 borgere 
 
• Produktion af 250.000 + radiologiske 

undersøgelser årligt - stigning på over 100% 
seneste 5 år 
 

• Professoral afdeling med stor forsknings- 
 mæssig aktivitet 

 
• 6 MR-, 7 CT-, 13 ultralydskannere,13 
 mammografiapp. og 12 røntgenapp. (ca. 150 

mio. kr.) 
• Disclosure: Udviklingsaftaler med 

medikotekniske virksomheder: Philips, 
Siemens, Santax, Bracco og Bayer 

 
• Michel Nemery, ledende overlæge 

 
• 193professionelt nysgerrige medarbejdere 

 



Bruger- og behovsdreven innovation 
 i klinisk praksis   (Advice #1) 

Sjovt – men ikke en leg! 





Why? 
• Hastigt voksende datamængder (Demografi) 
• Teknologisk udvikling (Deep learning + 

Robotics) 
• Paradigmeskifte – s/h til farver 
• Ressourcer og rekruttering 
• Kvalitet 

 
• Vækst (Grøn faglig energi) 
• Fagligt engagement 
• Det er sjovt! (Arbejdsmiljø) 
 

• Fokus på Værdiskabelse 
 
 

(Advice #2) 





Bruger og patient 

Apparatur Software 
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Fra 

Til 

How? 



CT-innovationsenheden 
Herlev Gentofte Hospital 

Mennesker  Rammer  Ressourcer 

Ledelse  Robusthed  Kontinuitet 



Design 

Styregruppe 
Herlev Hospital + Siemens 
 
Projektgruppe 
Kliniske repræsentanter fra Radiologisk afdeling, Herlev Hospital 
Siemens ressourcepersoner 
Professionshøjskolen Metropol 
 
Arbejdsgrupper 
Videnspersoner og interessenter indenfor strategiske 
områder, der arbejder på delprojekter. 
 

OPI-samarbejde etableret 2012 – gennem udbud 
Siemens investering 5 mio.  
Driftsbudget Herlev 2 mio. årligt 
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Advice #3       
Anvend Målbilleder 

Fra 
Retning 
og 
Inspiration 
til 
Idéer 
 



Elevator-skanneren 



Selvbetjenings-skanneren 



Tesla-skanneren 

Teknologi 

Forretningsmodel 

Imaging on wheels! 

Grøn 
Design 

Teknologi 
Innovation 

No compromizes 
Garanti for investering og drift 

Teknologiske opdatering og forbedring 



Chigago dec. 2014 



Billedanalyse teknologi 

 

Siemens 

27% 

77% 

16% 

23% 

32% 

45% 

30% 



Fra sygdomsfabrik 
til sundhedstempel 



Deep Learning 2014 





Motivation er vejen til en innovativ offentlig sektor 
     Mandag Morgen 16. februar 2015 





 



Fremtidens Coloplast 

skaber vi sammen! (Advice #4) 



Mod og Mening 



Igangværende Innovationsprojekter (I) 

Mobil platform for information og inddragelse af patienterne – Restudy 
E-learning program, der skal hjælpe patienterne med nemmere tilgængelig information om forestående 
undersøgelse, samt give personalet et værktøj til at kunne give en mere personaliseret service til patienten. 
Herlev Hospital, Siemens og Restudy. 
 
Læringsprojekt  (kompetenceløft, kvalitet og standardisering) 
Personligt udfærdiget oplærings/uddannelses program , dedikeret til Siemens- skannerne. Med fokus på at 
højne den enkeltes kompetencer i forhold til startniveau. Herlev Hospital. 
 
Teknikprojekt (optimere og ensarte kvaliteten af CT-undersøgelser) 
At undersøge om Siemens-skannernes nye teknologi til at udvælge skanparametre til den enkelte patient, kan 
implementeres i afdelingens øvrige CT-scannere med skabelse af et ”parameterkatalog” til at. Herlev Hospital + 
Metropol. 
 
Patientinddragelse (Klogere på mødet med den enkelte patient) 
Kortlægning af hvad patienter har brug for når de kommer til undersøgelse - gennem patientinterview. hvad de 
mener om hvordan vi gør tingene, samt måden vi møder patienterne på, til brug for. Herlev Hospital + 
Metropol. 
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Igangværende innovationsprojekter (II) 

3D Kamera-prototype (Reduktion af stråledosis, optimering af workflow og billedkvalitet)  
Anvendelse af 3D-kameraovervåning af patienter under CT-skanning Siemens. 
 
Radiograf-analyse af nyresten på CT-skanning (Optimering af patientforløb, workflow og opgaveglidning) 
150 CT-scanninger med dual energy, analyseres i dedikeret software af 2 radiografer for at finde ud af om 
radiografer fremadrettet kan anvende denne metode umiddelbart efter en scanning for hurtigt at karakterisere 
stenen og give svar på undersøgelsen. Herlev Hospital. 
 
Urinvejslækage og Dual Energy (Reduktion af stråledosis, optimering af kapacitetsudnyttelse) 
Det undersøges om man ved hjælp af ”virtuel non-kontrast” er i stand til at påvise urinvejslækage  og dermed 
på sigt kan spare en tomscanning og evt 1-2 senscanningsserier. Herlev Hospital. 
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Igangværende Innovationsprojekter (III) 
Lungeemboli – teknologivurdering (korrekt og hurtig diagnostik – MTV/CER) 
Sammenligning af SPECT/CT og DSCT til diagnostik af blodpropper i lungerne hos den enkelte patient er aldrig 
udført. Formålet med dette studie er således at sammenligne modaliteterne på patientbasis ved beregning af 
sensitivitet og specificitet. Radiologisk afd. og Kardiologisk afd., Herlev Hospital, Klin. Fys. afd. Herlev Hospital 
og Rigshospitalet 
 
Embolikildeprojekt - Apoplexi (korrekt, hurtig og optimeret diagnostik – MTV/CER) 
Projektets formål er at undersøge, om CT-skanning af hjertet med FLASH-teknik kan anvendes til at finde 
blodpropskilder opstået i hjertet, på hjerteklapper, i aorta og i arterierne til hjernen hos patienter med 
nyopstået apopleksi. Desuden sammenlignes hjerte-CT med ekkokardiografi og eventuelt sammenligning med 
ultralyd-dopplerundersøgelse af halskar. Radiologisk afd., Neurologisk afd. og Kardiologisk afd. Herlev Hospital 
 
”Multiple-rule-out”-skanning (hurtig, effektiv og korrekt diagnostik – CER) 
Patienter med akutte smerter i brystkasse og maveregion i Akut-modtagelsen undersøges med nyudviklet 
”screenings-protokol”.Foreløbige resultateter er en klar kvalitetsmæssig succes, som lover godt for det kliniske 
værdiskabelsespotentiale. Herlev Hospital  

 
“The generation and analysis of evidence that 
compares existing therapeutic and diagnostic 
interventions, intervention applications, and 
strategies to prevent, diagnose, treat, or monitor 
a clinical condition in real-world settings.” 

Comparative Effectiveness Research (CER) = 
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Resultater 
1. CT-innovationsenheden er etableret i nye, fysiske rammer, og effektivt workflow 

og positiv patientoplevelse er tænkt ind i både indretning og design. 
2. En ny kontrastpumpeteknologi er testet, og resultatet viser et  

effektiviseringspotentiale ved CT-scanning svarende til 5-10%. 
3. Effektiv klinisk kommunikation med kardiologer om hjerte-CT via ny og dedikeret 

billeddiagnostisk arbejdsstation og analysesoftware på Kardiologisk afdeling. 
4. Optimering af urologiske patientforløb – fra 3 til 1 fremmøde. Yderligere udvikling 

pågår. 
5. Dosisreduktion – stråling og kontrast. 
6. Bedre billedkvalitet – herunder børn, hjertepatienter og karundersøgelser. 
7. Kliniske resultater af anvendt ny teknologi og innovative workflows. 
8. Glade patienter 
9. Professionelt nysgerrige og engagerede medarbejdere. 
10. Samarbejdsaftale underskrevet 
11. MedTech Innovation – partnerskab Herlev Hospital 
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