
Masteroppgaver 2016-18 - IKT og helse

Registrere ernæring hos pasienter i sykehjem og sykehus

Det er påvist at 20–60 prosent av eldre mottakere av pleie- og omsorgstjenester 
er underernærte eller i en ernæringsmessig risikosone. Feil eller mangelfull 
ernæring er et stort og alvorlig pasientsikkerhetsproblem i og utenfor sykehus, 
ifølge en artikkel i Dagens medisin.

Kartlegging av mat- og drikkeinntaket er en essensiell del av å kartlegge 
ernæringssituasjonen. Slik kartlegging er i dag oftest basert på papirbasert 
registrering, og manuell utregning av inntak av ulike næringsstoffer. Dette er 
tidskrevende oppgaver som fort blir nedprioritert i en travel hverdag i sykehus og
sykehjem.

Denne oppgaven består i å lage et system som gjøre det lett å registrere inntak 
av mat og drikke i sykehus og sykehjem, og beregne næringsinntak for hver 
pasient. Oppgaven tar sikte på å bruke Design Thinking og Tjenestedesign som 
metode, og vil bli spesialpensum for oppgaven. Gjennom tett samarbeid med 
kjøkken- og helse-personell og analyse av deres praktiske hverdag vil man 
komme fram til hvordan et slikt system bør fungere. 

Stikkord: Gode brukergrensesnitt (nettbrett?); tjenestedesign; tverrfaglig 
samarbeid med helsepersonell; utvikling og testing av prototype.

Veiledning: Samarbeid mellom Data, Haukeland Universitetssykehus og 
sykehjem.
Kontakt: Carsten Helgesen, carsten.helgesen@hib.no, rom E415. 

System for opptrening av synsfunksjoner
 
For å mestre de visuell oppgavene vi skal gjennomføre i hverdagen, kreves en 
sterk, samkjørt og presis øyemotorikk. Begge øynene må bevege seg sammen for
å unngå dobbeltsyn og for å oppnå stereo-syn. Samtidig må vi ha en god visuell 
oppmerksomhet til alle kanter slik at vi kan oppfatter elementene rundt oss.

Mange mennesker har en svak øyemotorikk og begrenset visuell 
oppmerksomhet. Dette går i stor grad ut over leseferdighetene, og ca. 20 % av 
elevene i skolen kan ha lesevansker pga. synsforstyrrelser, men blir gjerne 
diagnostisert som dysleksi. Nevrologiske skader eller sykdommer gir også i stor 
grad øyemotoriske vansker og redusert visuell oppmerksomhet. Ved å styrke 
øyemuskulaturen og den visuelle oppmerksomheten kan man imidlertid bli bedre 
lesere, øke utholdenheten og oppnå bedre funksjonsnivå på en rekke områder. 
 
Målet med denne oppgaven er å lage et digitalt system for forbedring av 
synsfunksjonen ved å styrke øyemuskulaturen og/eller den visuelle 
oppmerksomheten. Fokus vil være å bruke grafisk databehandling 
og spillteknologi, -design og –metodikk for å utvikle treningsopplegg som bidrar 
til å styrke øyemuskulaturen og vekke den visuelle oppmerksomheten i 
synsfeltet. Systemet skal brukes til opptrening i hjem, skole og rehabilitering og 
må kunne kjøres på ordinære datamaskiner. 
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Stikkord: synsforstyrrelser; rehabilitering; digitalt treningssystem; grafisk 
databehandling; spillteknologi, spilldesign.

Veiledning: Samarbeid mellom Data og synspedagog førsteamanuensis Gunvor 
Wilhelmsen, HiB-AL
Kontakt: Carsten Helgesen, carsten.helgesen@hib.no, rom E415

Arketyper for utveksling av data mellom ulike helse-applikasjoner

Det er oftest vanskelig å overføre data mellom ulike helseapplikasjoner fordi de 
har ulik format, ulike begreper og ulike standarder for dataelementene. Noen 
ganger er også dataene ustrukturert, dvs mer eller mindre fri tekst. Arketyper er 
en metode for å modellere data for å få veldefinerte dataformat og grensesnitt. 

Denne oppgaven vil se på metodisk bruk av arketyper for å kunne integrere ulike 
datakilder og ulike systemer. Prosjektet vil være et samarbeid med firmaet Avans 
AS, som utvikler systemer for helse- og rehabiliteringssektoren.

Stikkord: arketyper; datamodellering; grensesnitt; systemintegrasjon; 

Veiledning: Samarbeid mellom Data og Avans AS
Kontakt: Carsten Helgesen, carsten.helgesen@hib.no, rom E415

Analyse av helsedata og fleksible rapporter

Det er ofte ønskelig å lage rapporter som knytter sammen data fra ulike kilder i 
samme rapport, for eksempel data fra økonomisystem og pasientbelegg. Hvis de 
ulike systemene ikke er basert på samme datamodell, eller datamodellene ikke er
koordinerte kan dette være vanskelig, eller til og med gi ulike svar på 
tilsynelatende samme forespørsel. Arketyper er en metode for å modellere data 
for å få veldefinerte dataformat og grensesnitt. 

Denne oppgaven vil se på hvordan arketyper kan brukes som databeskrivelse, og
basis for et spørrespråk for å kunne skape rapporter basert på ulike datakilder. 
Prosjektet vil være et samarbeid med firmaet Avans AS, som utvikler systemer for
helse- og rehabiliteringssektoren.

Stikkord: arketyper; datamodellering; grensesnitt; spørrespråk; datavarehus; 

Veiledning: Samarbeid mellom Data og Avans AS
Kontakt: Carsten Helgesen, carsten.helgesen@hib.no, rom E415

Prosjekter i INTROMAT, som går mot psykisk helse. 

1 Verktøy for design av behandlingsforløp som skal brukes av klinikere 
(samarbeid eMeistring og Helse Vest IKT)

2 Verktøy for modellering og simulering av arbeidsprosesser (Helse Vest 
IKT/Sonans)

3 Oppbygging av skytjenester for helseprogramvare (samarbeid Medicloud 
og Helse Vest IKT) 

4 Sensordata fra «wearables» som grunnlag for beslutningsstøtte for pasient
og helsearbeider
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Kontakt: Yngve Lamo, yngve.lamo@hib.no, rom E504, 
Svein-Ivar Lillehaug, svein-ivar.lillehaug@hib.no, rom E416
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Bedre hverdag for MS pasienter

1  Arkitektur / tjenestesiden (samarbeid Hemit/Helse Vest IKT)
2 App/webløsning for pasient rapporterte data (Hemit/Nasjonalt 

kompetansesenter for MS)

Kontakt: Yngve Lamo, yngve.lamo@hib.no, rom E504, Adrian Rutle, 
adrian.rutle@hib.no, rom E513

Investigate use of process models to improve planning of 
personnel, capacity etc.

Veiledning: Samarbeid mellom Data og Haukeland Universitetssykehus
Kontakt: Lars M Kristensen, lars.michael.kristensen@hib.no, rom E503
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