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Nor DigHealth
Forskning i sundhedsteknologi
for sundere borgere

NorDigHealth
NorDigHealth er et sundhedsprojekt støttet af EU.
I projektet arbejder forskere fra Danmark og Tyskland
sammen på tværs af grænsen for at forbedre sundheden
for borgere i Næstved og Lübeck igennem ny teknologi.

Forskerne i NorDigHealth gennemfører studier i
• Teknologiens betydning for søvn,
stress og motion
• Tidlig opsporing af øjensygdomme
• Et bedre liv med epilepsi

Forebyggelse, motivation, sundhed
Vi arbejder med både raske borgere og patienter
for at forebygge sygdom og forbedre sundhed.
Forskerne undersøger blandt andet, om nye
devices kan være med til at forbedre den enkeltes
sundhed ved at motivere til en mere aktiv livsstil.
I NorDigHealth vil vi gerne hjælpe så mange borgere som
muligt til en sundere livsstil og motivere flere til at leve
sundere og bedre.

• Teknologier til kost, rygning, alkohol,
motion og stress
• Forebyggelse af hudreaktioner
efter stråleterapi
• Forebyggelse af komplikationer ved lungekræft
• Forebyggelse af komplikationer efter operation

Eksempler på sundhedsteknologi
Devices – små apparater med sensorer, der
monitorerer kroppens funktioner og værdier,
eksempelvis puls, søvnrytme og blodsukkerniveau.
Ændringer i de værdier kan være de første tegn på
komplikationer efter en operation.
Smartwatches – ure, der måler
hvor meget du bevæger dig og
hvor mange kalorier, du indtager.
Apps – applikationer på tablet eller mobiltelefon,
som for eksempel digitalt kan måle udviklingen af
øjensygdommen AMD. AMD rammer 20 pct. af
befolkningen over 60 år, og sygdommen
medfører synstab eller blindhed, hvis den ikke bliver
diagnosticeret og behandlet i tide.

Vær med
Bor du i Næstved eller Lübeck har du mulighed
for at deltage i flere af de videnskabelige
forsøg, hvor forskerne undersøger, hvad
teknologi betyder for vores sundhed.
Følg med på vores hjemmeside og Facebook,
hvor vi løbende annoncerer events med
forskerne og søger nye deltagere til studierne.
Her kan du også høre andre deltagere fortælle
om deres erfaringer.

