
Tæt overvågning af søers adfærd 

forbedrer dyrevelfærden og land- 

manden får styrket sin konkurrence-

evne.

intelligent griseri

kø b e n h av n s  u n i ve r s i t e t 

Hvis du er en Carlsberg Fighter,  

er de mange nøgne mure ikke  

forhindringer – det er skjulesteder.

Selvhjulpne patienter og bedre in-

formerede sundhedsprofessionelle 

sikrer større kvalitet og effektivitet  

i behandlingen.

it-studerende indtager 
Carlsberg byen

side 4  side 6

Profil /  IT-INNOVATION

it styrker svage hjerter 

side 7



Profil / it-innOvatiOn 

1. udgave Marts 2011

udgiver

Københavns Universitet 

Kommunikation

Nørregade 10, Postboks 2177

1017 København K

www.ku.dk

redaktion

Charlotte Autzen (ansvh.)

Henrik Hochreuter

Finn Kensing 

Rikke Lauth

Foto/illustration

Forside / iStockphoto: Ferran Traite Soler

2 / Signe Lund-Sørensen

3 / Jonas Moll

4 / Colourbox og Finn Kensing

6 / Cécile Cornou

7 / Flickr.com: mong789

8 / Jesper Lee Jyderup

9 / Rikke Lauth

10 / Mikal Schlosser

11 / Wikimedia Commons: F.G.comm

12 / Mikal Schlosser

13 / Mikal Schlosser

14 / Colourbox

15 / Colourbox

16 / Rikke Lauth

17 / Jesper Lee Jyderup

18 / Flickr.com: Omar Habayeb og Colourbox

19 / Mads Nielsen 

designkoncept

Signe Lund-Sørensen

layout

Nanna Obel Design

typografi

Adobe Frutiger og Garamond

Papir

Galerie Art Silk (250 gram/150 gram)

 

tryk

Rosendahls-Schultz Grafisk a/s

 

Oplag

2.000

 

isbn

978-87-90655-89-1

kontakt 

Center for IT Innovation

www.citi.ku.dk

Telefon +45 35 32 11 47

2

Profilmagasin om it-innovation

 t er kommet for at blive – til mere! 
 Side 3
 

 eknologien ændrer patient- og behandlerroller 
 Side 4

 ntelligente grisestalde og øget dyrevelfærd 
 Side 6

 ye it-uddannelser – nye kommunikationsløsninger 
 Side 7

 øøj, hvor frækt! Se side 9 it-innovationen 
 Side 9

 m its innovationspotentialer i sundhedssektoren 
 Side 10

 ejen til grønne kommuner går gennem it 
 Side 11

 t være innovativ er et spørgsmål om T-form 
 Side 12

 værfaglig forskning mellem sprogteknologi og medicin   
 Side 14

 nternational forskning i digitale netværk 
 Side 15

 m at skabe tværfaglige it-kompetencer 
 Side 16

 u kan it forudsige kroniske sygdomme 
 Side 19

I

I

T

I

N

N

N

O

O

V

A

T

Profi l  /  IT- INNOVATION



Profi l  /  IT- INNOVATION 3

Globaliseringen er drevet af nye teknologier, 
markedsmekanismer og politiske initiativer. 
Den udfordrer de måder, vi producer varer og 
tjenesteydelser på, de måder vi omgås hinan-
den og teknologier på, og i det hele taget de 
måder vi indretter vore samfund på.

Hvis vi i Danmark skal vedblive at være et 
velfærdssamfund med høj levestandard, bliver 
vi nødt til at finde nye og bæredygtige svar på 
disse udfordringer. Vi skal blive bedre til in-
novation. Vi skal kunne skabe og omsætte nye 
ideer til produkter, serviceydelser og processer, 
der resulterer i øget kvalitet, reducerede om-
kostninger og mindre belastning af vores natur-
grundlag. Selvom it er en del af problemet, er 
det svært at forestille sig andet, end at it også 
er en del af løsningen.

Når it kombineres med forskellige fagområder, 
skabes der særlige potentialer for innovation, der 
kan føre til bæredygtig vækst. Derfor har Køben-

IT-innovation 
på Københavns Universitet 

Finn Kensing er professor i it-innovation, dr. scient. og direktør 
på Center for IT Innovation, Københavns Universitet.

I et åbent samfund er der ingen, som har 
vidensmonopol. Heller ikke universiteterne. 
Derfor har KU en strategisk interesse i at indgå 
i et  tæt samspil med stærke private og offent-
lige vidensvirksomheder, der vil kunne bidrage 
til KU’s forskning og uddannelse.

Destination 2012

havns Universitet i samarbejde med private og 
offentlige virksomheder gennemført tværfag-
lige it-forskningsprojekter med it-innovation 
til følge. Det giver vi en smagsprøve på i dette 
profilmagasin, hvor vi også løfter sløret for, 
hvordan universitets strategiske satsning på 
tværfaglige it-uddannelser og it-certifikater 
giver innovative studerende.

It er kommet 
for at blive – 
til mere!

”



Profi l  /  IT- INNOVATION4

SundhedSStyrelSen Skønner, at ca. 33 procent af 
befolkningen har en eller flere kroniske lidelser, og 75 pro-
cent af ressourcerne i sundhedsvæsenet bruges på kronikere. 
telemedicin, der handler om at levere behandling vha in-
formationsteknologi, har i årevis været lanceret som et  
af svarene, men det er stadig forholdsvis lidt udbredt. 
Forskningsprojektet CIth har taget udfordringen op.

telemedicin til kronikere
It-forskere, sundhedsprofessionelle og kronikere har skabt 
it-innovation på to områder. For det første har vi udviklet 
nye aktiviteter, nye arbejdsgange og kommunikationsformer 
mellem patienter og de hospitaler og klinikker, der tager sig 
af dem. For det andet har vi udviklet prototyper af it-syste-
mer, der gør dette muligt. 

Selvhjulpne patienter og bedre informerede 
sundhedsprofessionelle sikrer større kvalitet  
og effektivitet i behandlingen.

svage hjerter styrkes af it
Projektets praktiske formål er, at kronikere skal leve mere 
trygt og sikkert i eget hjem og samtidigt reducere den tid, de 
sundhedsprofessionelle bruger. Begge parter bliver bedre in-
formeret og træffer bedre beslutninger, inden mere behand-
lingskrævende indgriben bliver nødvendig.
 det forskningsmæssige formål er at udvikle begreber 
og metoder til at forstå og til at re-designe den måde, 
sundhedsydelser leveres på. det er nødvendigt, når dette i 
stigende grad foregår i et distribueret og heterogent netværk 
af patienter, pårørende og sundhedsprofessionelle på forskel-
lige hospitaler, i sundhedscentre, hjemmeplejen og almen 
praksis.
 Vi har fokuseret på hjertesvigtspatienter, der har ind- 
opereret en ICd, som er en avanceret pacemaker, der moni-
torerer og genopretter hjerterytmen ved et kraftigt stød. Og 
vi har foretaget sammenlignende studier ift. diabetikere, 
astmatikere og blødere. kronikere, deres behandlere og den 
måde behandlingen er organiseret på, er et godt eksempel 
på, hvordan moderne arbejde og liv udfolder sig. Projektets 
resultater forventes derfor også at få betydning uden for 
sundhedsvæsenet.

aF jesPer hastruP svendsen Og Finn kensing

Teknologi til hjemmemonitorering.       ICD’en indopereres og programmeres på operationsstuen.
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Nu har jeg en samlet adgang til infor-
mationer om den medicin, jeg tager.

Ét system, der kan bruges af alle
Vores studier viser, at både patienter og sundhedsprofes-
sionelle bruger forskellige strategier til at håndtere de 
informationer, der indgår i behandling og egenomsorg. 
derfor bruger de meget tid på at etablere et (fælles) overblik 
som grundlag for konsultationer, både når disse foregår ved 
fremmødekontrol, og når de er medieret af den eksister-
ende telemedicinske infrastruktur. I dag foregår medicinske 
kontroller typisk ved fremmøde, mens syv ud af otte ICd-
kontroller foregår ved hjælp af telemedicin – altså uden at 
patienten er tilstede.
 Vi har derfor udviklet en prototype på et it-system og et 
sæt arbejdsgange og kommunikationsformer, som patienter 
og sundhedsprofessionelle kan bruge i forberedelsen af og 
under opfølgningen af kontrollerne.
 ”nu har jeg en samlet adgang til informationer om den 
medicin, jeg tager og om resultatet af prøver og konsulta-
tioner. Og jeg kan føre en systematisk dagbog over, hvordan 
det går” siger en af de patienter, der har prøvet prototypen. 
Patienterne oplever desuden, at de er bedre forberedte og 
opnår bedre svar ifm. konsultationerne. Overlæge på rigs-
hospitalet, helen høgh Petersen siger: ”Jeg kan hurtigere 
fokusere på det, som jeg kan hjælpe patienten med.” Andre 
fremhæver at journaltagningen understøttes af prototypen, 
og at de mere effektivt kan bede patienterne om selv at 
monitorere specifikke forhold frem til næste konsultation. 
det forventes også, at nogle af de medicinske kontroller kan 
erstattes af kommunikation via systemet, og at patienterne 
kan aflaste lægerne ved selv at skrive dele af deres journal.

nemmere at træffe bedre beslutninger
Ved syv ud af otte planlagte ICd-kontroller – og med den 
eksisterende telemedicinske infrastruktur – aflæser bioanaly-
tikere og læger ICdens data uden patientens fremmøde. de 
oplever, at det nye system giver dem adgang til en række in-
formationer, som de før skulle bruge meget tid på at finde, 
eller kun havde adgang til, når patienten var tilstede. Og det 
er vel at mærke informationer, som giver dem et bedre grund-
lag for at informere patienterne og for at ændre behandlingen 
før potentielt farlige situationer opstår. I ca. 25 procent af 
tilfældene giver informationerne, som patienterne selv afleve-
rer via det nye system, anledning til at læger og bioanalytikere 
træffer en bedre beslutning end de kunne på baggrund af de 
informationer, der er adgang til i det gamle system.
 Prototypen er nu så afprøvet, at den er overgivet til logica 
– en it-leverandører – som så skal udvikle en mere robust 

Co-constructing IT and Healthcare 
(CITH)
· Støttet af Det strategiske forskningsråd 
 med 12 mill.kr.

Deltagere:

· Kronikere og deres pårørende
· Rigshospitalets Hjertecenter 
· Kardiologisk afdeling, Bispebjerg Hospital
· Dataloger og sociologer på KU, DTU, ITU og CBS

Forskningsmetode
Udforskende: Observationer, interviews og 
workshops med sundhedsprofessionelle, 
kronikere og pårørende. Fokus er på, hvordan 
den nuværende teknologi og organisering af 
arbejdet opleves.

Eksperimentel: Eksperimenter med andre 
måder at understøtte behandlingen og livet som 
kroniker. Det leder til pap- og papirmodeller 
af it-systemer, som siden er implementeret af 
programmører.

Interventionistisk: Stabile prototyper afprøves 
i kronikernes hjem og af de sundhedsprofessio-
nelle. De færdige systemer udsættes for kon-
trollerede kliniske test.

”

Jesper Hastrup Svendsen er overlæge, professor, dr. med. 

på Rigshospitalet.

Finn Kensing er professor, dr. scient. og direktør på 

Center for IT Innovation, Københavns Universitet.

Helen Høgh Petersen er overlæge, phd på Rigshospitalet.

og integreret version, end det har været muligt inden for 
forskningsprojektets rammer. Projektet overgår nu til anden 
fase, hvor forskerne studerer den tekniske og organisatoriske 
implementering, ligesom der vil blive udført randomiserede 
kliniske forsøg, når leverandøren får udviklet en mere stabil 
løsning.
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Forskere har udviklet it til klassifikation af svins aktivitetsmønstre. Med det nye 
overvågningsredskab kan landmanden sikre en bedre dyrevelfærd, samtidigt 
med at produktionen bliver mere effektiv. Tech Trans kontoret på Københavns 
Univesitet er i gang med at søge patent. Næste skridt er en kommercialisering 
af forskningsresultatet.    

aF henrik hOChreuter

Anders Ringgaard Kristensen er professor ved Institut for Produktionsdyr og Heste 

på Det Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet og leder projektet. 

Cécile Cornou er postdoc samme sted.

Intelligent griseri
fremmer dyrevelfærd og 
konkurrenceevne 

Projektet ”Individuel on-line over-
vågning af søer gennem trådløst 
opsamlede sensordata” er gennem-
ført i perioden 2007-10 med en 
bevilling på 3,9 mio. kr. fra Føde- 
vareforskningsprogrammet 2006. 
Partnere i projkektet er: Køben-
havns Universitet, Danmarks 
Tekniske Universitet, Aalborg Uni-
versitet og Videncenter for Svine-
produktion. 

I dAg er SVIneBeSætnIngerne Så StOre, at det er en udfordring 
for landmanden at finde frem til de dyr, der har problemer. det bliver 
lettere fremover. Postdoc Cécile Cornou har foretaget et omfattende 
arbejde med at kortlægge søers adfærd og udvikle algoritmer til klassifi-
kation af søers aktivitetsmønstre. Ved hjælp af et accelerometer, der kan 
måle dyrenes bevægelser, er der indsamlet store mængder af data, som 
Cécile har sammenholdt med videooptagelser af de enkelte søers adfærd 
i staldene. Cécile har anvendt matematisk modelling til kategorisering af 
dataene, hvor modellen tilpasser sig adfærden hos den enkelte so. 
 Idéen er, at i tilfælde af at et dyr ændrer adfærd, får landmanden straks 
en alarm. den tætte overvågning gør, at landmanden hurtigt kan gribe 
ind, hvis der er behov for det. ”Perspektivene i vores it-innovation er at 
identificere søer i brunst og faring, reducere dødeligheden blandt patte-
grise og i det hele taget bidrage til at forbedre dyrenes velfærd” siger Cécile 
Cornou.
 Professor Anders ringgaard kristensen, der leder forskningsprojektet  
ser store perspektiver i den nye it-løsning. ”Vi har udviklet et godt red-
skab til tæt overvågning af den enkelte sos adfærd”. dermed er der taget 
et nyt skridt til forbedring af velfærden, samtidigt med at landmanden får 
styrket sin konkurrenceevne. udfordring er nu, at få it redskabet bragt ud 
på markedet. det vil forskerne arbejde videre med i samarbejde med tech 
trans kontoret på københavns universitet. 
 “den it-løsning, vi har udviklet, er pt placeret i et halsbånd, som 
søerne bærer. det er ikke hensigtsmæssigt på sigt”, siger Anders ringgaard 
kristensen. Forskerne håber derfor på, at de kan finde en virksomhed, der 
vil videreudvikle løsningen, så den kan indarbejdes i en digital øremærk-
ning. “desuden vil vi gerne i gang med et demonstrationsprojekt, hvor 
flere landmænd afprøver løsningen, så vi kan få demonstreret nytteværdien 
i praksis” siger Anders ringgaard kristensen. 
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”hVIS du er en CArlSBerg FIghter, er de mange 
nøgne mure ikke forhindringer – det er skjulesteder”, siger 
Johannes Følsgaard, 24 år, som for at illustrere pointen 
dukker sig bag katederet. Sammen med studiekammeraterne 
Mick Olsen, Simon hansen og August grube præsenterer 
han sit bud på et kommunikationskoncept til Anne løn-
strup fra Carlsberg ejendomme. gruppen har på koncept-
niveau udviklet et skydespil, der – som Johannes siger –  
skal få ”drengerøve i alle aldre og alle køn” til at udforske 
krogene i de labyrintiske udendørsarealer i Carlsberg Byen.

Der blev tænkt ud af boksen og ind i krogene, 
da 2.årsstuderende fra Kommunikation og 
it skulle give deres innovative bud på, hvor-
dan Carlsberg Byen kan kommunikere, at den 
nedlagte fabrik ved Kgs. Enghave er åben for 
offentligheden og fuld af kulturelle tilbud.   

aF rikke lauth

Carlsberg BYEN
indtages af it-studerende 

Målgruppen er mellem 3 og 75 år 
Idéen til skydespillet kom, da de fire studerende besøgte 
Carlsberg Byen og fór vild. ”de mange ens fabriksmure 
og følelsen af at vandre rundt i en labyrint med en masse 
sjove kroge, gav os idéen om at udvikle en mobilapplika-
tion med et kort over Carlsberg Byen. Ovenpå den kan 
man så udvikle et skydespil for drengerøve, en skattejagt for 
børnefamilier og en historisk guide for turister og pensio-
nister”, siger Mick og Johannes. Mulighederne er ligeså vidt 
favnene, som den målgruppe, der kan indtage Carlsberg 
Byen. ”I dag har alle generationer fra 75 år og nedefter 
taget smartphone-teknologien til sig. det skal man udnytte 
i kommunikationen”, siger de studerende. ”hyper interes-
sant!” er kommentaren fra opgavestilleren, Anne lønstrup 
fra Carlsberg ejendomme. ”det er en meget spændende 
tankegang, at man skal tilegne sig stedet gennem leg”, 
fortsætter hun.

Fortsættes næste side...
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Kommunikation og it
· Tværfaglig bacheloruddannelse på 
 Det Humanistiske Fakultet
· Startede i 2009
· Optager fra 2011 70 studerende om året
· Kønsfordeling 50/50 
· 309 ansøgere til studiet i 2010  
· Samarbejde mellem Institut for Medier,  
 Erkendelse og Formidling og 
 Datalogisk Institut

Carlsberg Byen
· Ejes af Carlsberg Ejendomme
· Åbent for offentligheden siden januar 
 2009, hvor produktionen flyttede fra 
 København til Fredericia
· Rummer restauranter og caféer, gallerier, 
 dansehaller, koncerthaller, parcourbane 
 og andre kulturtilbud
· Ønsker at være mangfoldig, bæredygtig, 
 levende 

Johannes Følsgaard, Mick Olsen, Simon Hansen og August Grube 

er studerende på Kommunikation og it.

Anne Lønstrup er journalist og kommunikationsmedarbejder i 

Carlsberg Ejendomme.

Anne Mette Thorhauge er adjunkt på Institut for Medier, 

Erkendelse og Formidling, Det Humanistiske Fakultet, Københavns 

Universitet.

levende eller lukket?
Anne lønstrup arbejder med at kommunikere til offent-
ligheden, at Carlsberg Byen er et mangfoldigt, bæredygtigt 
og levende sted, med kulturelle tilbud til dig og mig. de 
fredede ejendomme sætter begrænsninger for, hvad der kan 
lade sig gøre, og udadtil ser Carlsberg Byen mere lukket ud, 
end den er. derfor var Anne lønstrup meget interesseret, 
da Væksthuset katalyst på det humanistiske Fakultet 
henvendte sig for at spørge, om Carlsberg ejendomme ville 
stille en opgave til 35 studerende på kommunikation og 
it som led i et konceptudviklingsforløb på kurset i audio-
visuel kommunikation. Sammen med adjunkt Anne Mette 
Thorhauge faciliterede katalyst et tre-dages innovationsfor-
løb for de studerende, hvor der var en dag til at konceptud-
vikle og to dage til at filme og redigere en konceptvideo. det 
kom der syv forskellige bud ud af, som blev præsenteret for 
Carlsberg ejendomme. ”de fangede pointen enormt godt”, 
siger Anne lønstrup om de studerendes svar på opgaven 
’kommunikerer vi det, vi siger?’ nej, var svaret fra de stu-
derende, som alle havde nogle innovative bud på, hvordan 
det kunne gøres anderledes.

I dag har alle genera- 

tioner fra 75 år og 

nedefter taget  

smartphone- 

teknologien til sig. 

Det skal man udnytte  

i kommunikationen.

”
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MIXerPulten MixituI har en tangible user Interface 
(tuI), som gør det muligt for elektroniske musikere at mixe 
musik ved at dreje og flytte på klodserne på den vandret 
liggende skærm. MixituI tillader en mere aktiv sceneop-
træden, end traditionelle laptops og andet udstyr til frembring-

It-innovationen9side  

else af elektronisk musik. det er esben Warming Pedersen 
der har udviklet MixituI i forbindelse med sit speciale på 
datalogi i 2008. På billedet herunder er det besøgende på 
uddannelsesmessen i Bella Centret i januar 2011, der får 
en forsmag på, hvad en it-uddannelse kan føre med sig.
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teleMedICIn hAr et kæMPeStOrt POtentIAle.  
det vil skabe it-innovation og vil forme fremtidens sund-
hedssektor”, siger 23-årige emil nyman, som er førsteårs-
studerende på It og sundhed. han sidder i kantinen på 
Panum-instituttet sammen med Mats Thrane, 20 år, som 
også læser til it-mediciner. ”der findes systemer til overvåg-
ning af patienter med kroniske lidelser, fx rygerlunger, som 
på én gang tillader patienten at leve et mere normalt liv med 
færre hospitalsbesøg og samtidig skaber tættere dialog med 
lægen, mere tryghed og effektivitet på hospitalerne”,  

50 nye studerende på bacheloruddannelsen i 
It og sundhed tog på en tre-ugers rejse ind i 
sundheds-it mikrouniverset, og fik både blik for 
problemer og innovative løsninger til gavn for 
patienter, læger, sygeplejesker og it-udviklere.  

aF rikke lauth

Mats Thrane og Emil Nyman er to ud af de 50 studerende, som 

startede på It og sundhed i 2010.

fortsætter Mats Thrane, som forklarer, hvordan sådan et 
system benytter sig af blandt andet Bluetooth-teknologi. 
teknologierne til at løse sundhedssektorens udfordringer  
eksisterer allerede, men mangler at blive taget i brug, har 
de to studerende erfaret. de første tre uger af deres studie 
brugte de på at rejse ind i sundheds-it universet, hvor de 
lavede observationer over, hvordan it anvendes på hospitals- 
afdelinger og besøgte it-leverandører for at diskutere udvik-
ling af it til sundhedssektoren. konklusionerne fra rejsen 
blev præsenteret på posters, hvor den hårde dom fra de stu-
derende blev formuleret i overskrifter som fx ’It-systemerne 
skal til lægen’, ’hvor blev den elektroniske patientjournal 
af?’ og ’der mangler oplæring i it-systemerne’.
 Mats Thrane og emil nyman giver malende eksempler 
på, hvordan it ikke virker i sundhedssektoren. de oplevede, 
at lægerne gik rundt med en liste over 16 forskellige logins 
til systemer, som kunne tage flere minutter at åbne. Og at 
nogen blev sendt fra anden sal til femte sal for at lukke en 
journal ned, der ikke kunne stå åben på to skærme samtidig.  
 ”Selvom danmark er et lille land, hvor man i princippet 
nemt skulle kunne blive enige om fælles fodslag, er der brug 
for en top-down beslutning fra Christiansborg, for at få et 
fælles it-system til sundhedssektoren. ellers går der region 
i den”, siger Mats Thrane. han forestiller sig, at han som 
it-mediciner vil se på, om øjenscanning kan bruges til at 
løse login-problemerne, for som han siger, ”det er tilmed 
sterilt”.

”Inde på operationsstuen kører det rigtigt tjek-
ket med deres it, men når man så træder ud 
på afdelingen, er det rent kaos med utroligt 
mange systemer, der ikke taler sammen. I stedet 
for at skulle tjekke passwords på en lang liste, 
der hænger i skabet, skulle de have finger-
aftrykslogin ligesom de har i Fakta”

Emil Nyman, 23 år, 

studerende på It og sundhed

 It-medicinernes dom over sundheds-it: 

Syge systemer! 
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IT-borgere 
skal gøre kommuner grønne

Meget tyder På, at en klimarevolution er på vej i de 
danske kommuner. en række kommuner har forpligtet sig 
til at reducere CO2 udslippet med to procent om året frem 
til år 2025. Andre kommuner sigter mod at blive CO2 
neutrale i fx 2025 eller 2030. Men kommunerne kan ikke 
løfte opgaven alene. 

”det er nødvendigt, at borgerne involveres, og at der skabes 
motivation, engagement og handling” siger professor Jens 
hoff fra Institut for Statskundskab ved københavns univer-
sitet. han leder et nyt tværfagligt forskningsprojekt CIdeA, 
der er støttet af det Strategiske Forskningsråd, og som de 
næste 4 år skal undersøge, hvordan borgere kan spille en 
mere aktiv rolle i kampen mod klimaforandringer.
 en af projektets udfordringer er at tænke i nye it-løs-
ninger, der kan hjælpe borgere til en klimarigtig adfærd.  
der er behov for mere viden om, hvordan borgerne tænker 
og handler i dagligdagen i forhold til klimaet. hvad det er, 
der får folk til at ændre vaner, og hvordan it kan understøtte 
en ændret adfærd. 

Vil du sænke dit forbrug, hvis du får en sms om, at dit varme- eller elforbrug er for højt og forslag 
til, hvor meget du kan spare og reducere dit CO²-udslip? Vil du vælge den mest klimavenlige trans-
port, hvis din GPS kan vise CO²-belastningen ved valg af forskellige transportformer og ruter? Et 
nyt forskningsprojekt skal undersøge, hvordan borgere kan spille en mere aktiv rolle i kampen mod 
klimaforandringer.

aF henrik hOChreuter

I løbet af 2011 og 2012 vil samfundsvidenskablige og 
naturvidenskablige forskere undersøge borgeres klimaadfærd 
i seks kommuner. Forskerne vil følge udvalgte initiativer bla. 
cykelprojekter og lavenergilandsbyer, som seks kommuner 
har sat i gang. de seks kommuner er: københavn, Skander-
borg, Middelfart, Odense, køge og kolding, der alle er 
partnere i forskningsprojektet.
 Jens hoff ser frem til, at den nye viden om borgernes 
klimaadfærd kan blive et nyttigt redskab til at forbedre og 
effektivisere borgernes engagement i kommunernes klima-
indsats. Samtidigt vil det blive et vigtigt input til design og 
udvikling af prototyper til nye it-løsninger fx sms- og gPS-
løsninger, applikationer til smartphones osv., som borgerne 
finder relevante og vil anvende til at reducere deres CO2-
udslip.

Klimaændringer i Danmark 
frem mod 2100: 
· Mere vinternedbør
· Flere episoder med meget kraftig nedbør  
 især om efteråret.  
· Øget tørkerisiko i vækstsæsonen
· Højere middeltemperatur  
· Mere vind med flere og kraftigere storme 
· Stigende vandstand 

Kilde: DMI

Jens Hoff er professor ved Institut for Statskundskab, 

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet.

Det er nødvendigt, at 
borgerne involveres, og 
at der skabes motivation, 
engagement og handling.

”
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Formet som et T. Med dybt funderet 
vertikal kompetence inden for et om-
råde, fx it. Og så mere perifer ho-
risontal kompetence inden for det 
område, som it skal virke i. Lige-
som i et T, hvor en lodret bjælke 
bærer en vandret overlægger. 

aF rikke lauth  

VI tAler FreMtIdenS innova-
tive it-kompetencer, som kræver, 
at man foruden den dybe it-viden 
om programmering, matematik og 
datastrukturer, også har tilstrækkelig 
indsigt i et forretningsområde, til at 
man kan sætte sig ind i den situation 
og de mennesker, der skal anvende it-løs-
ningen. deri ligger svaret på innovation. 
det har det amerikanske design-firma 
IdeO bevist. de har modtaget priser for 
deres innovationskoncept, hvor rygraden 
er tværfaglige teams af t-shaped people.  
de kan noget andet end de traditionelle 
specialister. CeO i IdeO tim Brown giver 
i et interview af Morten t. hansen i Chief-
executive.net et eksempel på, hvad der kan 
ske, når specialister samles om innovation:

The problem is, when you bring people together to 
work on the same problem, if all they have are those 
individual skills – if they are I-shaped – it’s very hard 
for them to collaborate. What tends to happen is that each 
individual discipline represents its own point of view. 

netop den situation beskriver Claus Stie kallesøe 
som det fundamentalt forkerte udgangspunkt for 
it-innovation, hvor brugeren søger en it-løsning 
på A, men beskriver B og it-udvikleren hører C, 
men udvikler d. 

kunsten at forstå brugerens it-behov
Claus Stie kallesøe er head of research Infor-
matics i medicinalfirmaet lundbeck og leder 
den afdeling, der udvikler it til de forskere på 
lundbeck, der udvikler lægemidler. Forskerne 
er typisk biologer, kemikere og farmaceuter.  
”For at udvikle it der matcher deres behov, går 
vi med i laboratoriet. Vi skal forstå de proces-
ser, de har under huden, og vi skal tænke i 
kreative it-løsninger sammen med forskerne”, 
siger Claus Stie kallesøe. ”Alle mine medarbej-

dere skal derfor helst være t-shaped”, siger han, 
samtidig med at han pointerer, at hans medarbej-

dere gerne skal være højtuddannede, helst med phd 
eller på anden måde have tilegnet sig specialistviden. 

Claus Stie kallesøes medarbejdere kombinerer it med 
naturvidenskab. halvdelen har dybe kompetencer inden 
for programmering kombineret med solid indsigt i læge- 
middeludviklingsprocessen. den anden halvdel har dybe 
kompetencer inden for kemi/biologi/farmakologi og 
har efterfølgende suppleret med it. det skal der til for at 
udvikle den type it-løsninger, der gør at lundbeck kan være 
verdensførende inden for lægemiddeludvikling. uden it, 
ingen forretning. 
 På københavns universitet er der inden for de sidste tre 
år søsat tre tværfaglige it-bacheloruddannelser, der skaber de 
efterspurgte it-innovationskompetencer ved at relatere it til 
brugskonteksten: 

T-SHAPED people, tak!
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It komponenten står ikke alene, men er koblet op på en specialise-
ring, der sætter it ind i en konkret referenceramme – som man så kan 
specialisere sig yderligere i. Det finder aftagerpanelet banebrydende 
og meget spændende – og panelet forventer, at de studerendes kom-
petencer derfor bliver meget mere relevante for arbejdsmarkedet.

Søren Damgaard, Afdelingsdirektør IBM, Global Technology Services og 

formand for aftagerpanelet for it og finans på Københavns Universitet

Claus Stie Kallesøe er Head of 

Research Informatics hos 

medicinalfirmaet Lundbeck.

Thomas Bjørnholm er prorektor på 

Københavns Universitet.

Søren Damgaard er afdelingsdirektør 

i IBM Global Technology Services.

nAturVIdenSkAB Og It, hvor der er fokus på håndtering af store datamængder 
gennem modellering, simulering og visualisering af naturvidenskabelige fænomener, fx ørken-
spredning, vejrforudsigelser, kemiske processer, dna-foldning, celleudvikling. uddannelsen 
er et samarbejde mellem tre fakulteter: det Biovidenskabelige, det Farmaceutiske og det 
naturvidenskabelige Fakultet.
kOMMunIkAtIOn Og It, hvor de studerende får analytiske værktøjer og praktiske 
it-færdigheder til at udvikle it til kommunikation via interaktive medier eller i organisa-
tioner. uddannelsen er et samarbejde mellem det humanistiske og det naturvidenskabelige 
Fakultet.
It Og Sundhed, hvor de studerende bliver it-medicinere og både lærer it-udviklernes 
og de sundhedsprofessionelles sprog. de lærer programmering, systemudvikling, medicinsk 
billedanalyse og sygdomslære samt om sundhedssektorens organisering. uddannelsen er et 
samarbejde mellem det Sundhedsvidenskabelige og det naturvidenskabelige Fakultet og 
danmarks tekniske universitet.
 Med de nye tværfaglige it-uddannelser har københavns universitet udnyttet de synergier, 
der ligger i at have en bred vifte af stærke og dybt specialiserede fagmiljøer. Som prorektor på 
københavns universitet Thomas Bjørnholm siger: ”den brede og tværgående innovation skal 
vandes, så den kan blomstre”. Innovationen blomstrer i de tværfaglige it-uddannelser, som 
udforsker krydsfeltet mellem it og henholdsvis naturvidenskab, kommunikation og medicin. 
datalogisk Institut underviser i it-elementerne på de tre uddannelser og indgår samtidig i 
forskning, der også udforsker krydsfeltet. 

Vi går med i laboratoriet for at udvikle it, der matcher 

brugernes behov. Vi skal forstå de processer, 

de har under huden, og vi skal tænke i kreative 

it-løsninger sammen med brugerne.

”

Claus Stie Kallesøe
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FOrSknIngSPrOJektet eSICt kombinerer informa-
tionsteknologi, sprogteknologi og medicinsk viden til at 
udvikle et innovativt informationssystem om sundhed og 
sygdom. lars kayser, der er lektor ved Institut for Cellu-
lær og Molekylær Medicin forklarer, at det er vigtigt, at 
teknologien er et redskab, der kan anvendes af alle – uanset 
om man har teknologisk indsigt eller ej. ellers kan det blive 
vanskeligt for nogle grupper af borgere at klare sig i frem-
tidens sundhedssystem, hvor man i langt højere grad selv 
skal tage ansvar for egen sundhed og sygdom.

I fremtiden skal det være muligt at spørge pc’en, hvis man søger svar på 
spørgsmål om sit helbred. Et nyt forskningsprojekt – ESICT – tager et stort 
skridt i retning af at gøre det muligt for alle borgere at tage mere ansvar 
for egen sundhed og sygdom. 

aF henrik hOChreuter

Forskningsprojektet ”Experience-oriented 
Sharing of health knowledge via Informa-
tion and Communication Technology” (ESICT) 
gennemføres i perioden 2010-13 med en 
bevilling på 10,7 mio. kr. fra Det Strategiske 
Forskningsråd. Projektet ledes af Institutleder 
Bente Maegaard, Center for Sprogteknologi 
på Københavns Universitet. Øvrige partnere er: 
Det Sundhedsvidenskablige Fakultet, Danmarks 
Tekniske Universitet, Sorano Limited og Graz 
University. 

Bente Maegaard er institutleder for Center for Sprogteknologi, 

Det Humanistiske Fakultet, Københavns Universitet.

Lina Henriksen er seniorkonsulent på Center for Sprogteknologi, 

Det Humanistiske Fakultet, Københavns Universitet.

Lars Kayser er lektor på Institut for Cellulær og Molekylær Medi-

cin, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet.

Ideen er at trække på SnOMed Ct, der er en internatio-
nal anerkendt medicinsk terminologi, som er implementeret 
i en database med entydige opslagsord og med interne 
relationer. ”den teknologiske udfordring er at udvikle et 
system, der meget præcist kan forstå borgerens spørgsmål, 
finde svaret i SnOMed og formulere det på en måde, 
så borgeren forstår svaret” fortæller institutleder Bente 
Maegaard og seniorkonsulent lina henriksen fra Center for 
Sprogteknologi. det kræver, at man anvender en bruger-
orienteret tilgang og indsamler og tester 1000 spørgsmål om 
sukkersyge og hjertesygdomme, som er de to områder, der 
er valgt ud som cases. Spørgsmålene vil blive omformuleret 
i forskellige variationer. På tilsvarende måde vil forskerne ar-
bejde med svar og svar-variationer. “Perspektiverne er store. 
det nye informationssystem bliver generaliserbart og vil 
kunne bruges på andre sprog og andre sygdomme. dermed 
er der et stort internationalt potentiale for at udnytte pro-
jektets resultater”, siger Bente Maegaard.

Fejler du noget? Spørg pc’en!
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et nyt eurOPæISk FOrSknIngSSAMArBeJde 
”transforming audiences, transforming societies” – der er 
støttet af eu-programmet COSt – arbejder i perioden 
2010-2014 på at udvikle bedre metoder til at undersøge 
det konkrete samspil mellem medier og deres brugere. en 
af projektets arbejdsgrupper fokuserer på de nye former for 
netværk, som digitale teknologier gør mulige. 
 På internettet efterlader vi alle sammen et spor af bits, 
der fortæller, hvilke informationer vi har besøgt, og hvilke 
andre brugere vi har udvekslet dem med. Sporene registreres 
og kan undersøges nærmere via data mining: ved at hige og 
søge i store databaser bliver forskerne klogere på, hvem der 
kommunikerer med hvem, om hvad og hvordan. Men for 
at forstå, hvorfor de kommunikerer – hvad alle de anonyme 
bits egentlig betyder – må forskerne også tale med og ob-
servere de faktiske brugere. Projektet lægger derfor vægt på 
at udvikle nye metoder, der kan indfange sammenhængen 
mellem menneskers online og offline netværk.
 Professor klaus Bruhn Jensen, der deltager i netvær-
ket, ser store perspektiver i forskningssamarbejdet. ”hvis 
resultatet er, at man bliver langt bedre til at forstå sin 
modtager ud fra devisen ”vis mig dit netværk, og jeg skal 
sige dig, hvem du er”, så er man kommet et afgørende skridt 
videre i forhold til at kunne målrette produktudvikling og 
tilrettelægge effektive kommunikationsstrategier”. det vil 
have stor værdi – ikke kun for virksomheder – men også for 
myndigheder og andre organisationer der sigter mod at få 
folk til at ændre adfærd eller at foretage en bestemt handling 
i en bestemt situation, mener klaus Bruhn Jensen. 

Et nyt europæisk forskningssamarbejde skal 
frembringe ny viden om de netværk, der bliver 
skabt ved hjælp af digitale teknologier. Den 
viden har betydning for kommerciel produkt-
udvikling, offentlig service og i sidste instans 
for den enkelte borger. 

aF henrik hOChreuter

COST er en forkortelse for European 
Co-operation in the field of Scientific and 
Technical Research. 

Formålet med COST er at fremme europæisk 
forskningssamarbejde – primært inden for 
grundforskning og almennyttig forskning. 

COST giver ikke penge til forskning, men 
finansierer udgifterne ved koordinering af 
forskningsaktiviteter.

Klaus Bruhn Jensen er professor ved Institut for Medier, Erkendelse 

og Formidling, Det Humanistiske Fakultet, Københavns Universitet.

EU-borger 2.0
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”Alle tAler OM, at it skal sikre vores plads i toppen af 
fødekæden som vidensproducerende nation, men alt for få 
rykker på det”. det mener Søren damgaard, afdelingsdirek-
tør i IBM global technology Services. en ambitiøs strate-
gisk satsning på københavns universitet har allerede ændret 
på det. Fra at uddanne tre procent af landets it-kandidater i 
2007, er københavns universitet i 2010 oppe på at optage 
13 procent af landets it-studerende. det er dels et styrket 
optag på datalogi-uddannelsen og dels oprettelsen af tre nye 
tværfaglige it-bacheloruddannelser, der har ændret tallene 
til det mere positive. Selvom forventningen er, at vi vil se 
markant stigning i tallene i de kommende studenteroptag, 
er grunden allerede nu lagt, for at der på den lange bane 
udklækkes flere kandidater med it-udviklerkompetencer. 

50% kvinder og 50% it
den gode nyhed er desuden, at de tværfaglige it-uddannel-
ser har fået kvindernes øjne op for it-uddannelserne. de tre 
bacheloruddannelser i It og sundhed, kommunikation og it 
samt naturvidenskab og it har alle en ligelig kønsfordeling 
med 50 procent kvinder og 50 procent mænd. dermed 
er det lykkedes it-uddannelserne at erobre nyt terræn, 

Der er et presserende behov for at uddanne 
kandidater med kompetencer til at indgå i 
it-innovation, hvis vi vil tage globaliserings-
udfordringen om vækst og velfærd alvorligt. 
Derfor skal der både satses på her-og-nu it-
kompetencer gennem it-certifikater og på at 
uddanne flere it-kandidater på den lange bane.

aF rikke lauth

hvad målgruppen angår.  tværfagligheden er afgørende for 
tiltrækningen af kvinder til it-faget. Samtidig har uddan-
nelserne haft fokus på at kommunikere de anvendelses-
muligheder, der opstår, når man kobler it til et andet fag. 
”kan man knække koden bag ørkenudbredelse eller regne 
en tsunami ud?” er eksempler på, hvilke anvendelser it kan 
få, hvis det kobles til et andet naturvidenskabeligt fag. eller 
”Facebook og twitter er nutid, men hvad er fremtiden?” er 
et spørgsmål, de studerende på kommunikation og it vil 
være optaget af, mens studerende på It og sundhed bliver 
fremtidens it-medicinere, der kan stille sundhedssektorens 
it-diagnose og udskrive innovativ it-medicin.
 ”der er brug for kvinder til at udvikle it. It-faget rummer 
karrieremuligheder inden for samtlige sektorer og unikke 
muligheder for at påvirke samfundet. de rammer skal 
fyldes mere ud af kvinder, som skal være med til at forme 
fremtidens it-løsninger”, siger Mette lundberg, direktør i 
It-Branchen.

it-certifikater til alle kus bachelorstuderende
hele it-uddannelser giver ikke tilstrækkelig volumen til at 
mætte et meget sultent arbejdsmarked, der hungrer efter 
kandidater, som forstår sig på it. derfor vedtog københavns 
universitet i 2007 en plan om implementering af it-certifi-
kater på alle universitets ikke-it-uddannelser. derudover er 
der udviklet valgfag i it-innovation til kandidatstuderende. 
På den korte bane uddannes der dermed også flere med it-
kompetencer.
 ”It-certifikater skal sikre, at kandidater fra københavns 
universitet er i øjenhøjde med den type it, der bruges i 
deres fag, når de er færdiguddannede”, siger rektor ralf 
hemmingsen om visionen. efter kompetenceanalyser 

IT-kompetencer      på den korte og den lange bane
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IT-kompetencer      på den korte og den lange bane

Koncepttest uddannelsen før 
den sættes i søen!
Når der udvikles og præakkrediteres nye 
uddannelser, lægges der vægt på, om der 
står stærke fagmiljøer bag, og om arbejds- 
markedet har behov for kompetencepro-
filen. Men ingen spørger, om uddan-
nelserne appellerer til de unge…

... og det er et problem, når der er behov 
for, at flere vælger en it-uddannelse. Der-
for har Københavns Universitet koncept-
testet it-uddannelserne. 
2040 potentielle studerende har deltaget  
i koncepttestene. En af dem er Anne Ulrik-
sen Dybkjær, som blev optaget på Natur-
videnskab og it i 2010. Hun er især tiltalt 
af de tværfaglige anvendelsesmuligheder. 
”Første gang, jeg hørte om Naturviden-
skab og it, var gennem en spørgeskema-
undersøgelse. Der var fra starten noget, 
der fangede min interesse. Til trods for at 
uddannelsen på det tidspunkt stadig lå i 
udkast og at mange af spørgsmålene var 
skrevet som mulige situationer i uddan-
nelsesforløbet, så lød det spændende.”

Søren Damgaard er afdelingsdirektør i 

IBM Global Technology Services.

Mette Lundberg er direktør for politik og kommunikation  

i IT-Branchen.

Ralf Hemmingsen er rektor på Københavns Universitet.

Anne Ulriksen Dybkjær er studerende på Naturvidenskab og it, 

Københavns Universitet.

blandt arbejdsgivere og studerende, blev it-certifikatet design- 
et til at dække fire typer it-kompetencer, der alle adresserer 
it på brugerniveau:
. hands on it – teknikker og funktioner
. It i faglig kontekst 
. It-begrebskendskab
. kritisk, strategisk og kreativ brug af it

Seks bacheloruddannelser deltager i et pilotprojekt om at 
implementere it-certifikatets fire kompetencekategorier. 
Mens ’hands on it’ for alle seks bacheloruddannelser dæk-
ker kompetencer inden for informationssøgning, upload, 
download, installering, tekstbehandling, regneark, præsenta-
tion m.m., er ’it i faglig kontekst’ samt ’kritisk, strategisk og 
kreativ brug af it’ forskellig fra uddannelse til uddannelse. I 
spansk-uddannelsen handler det fx om at bruge store sprog-
korpora, på film- og medievidenskab handler det om we-
bredigering og usabilitytests, mens det på antropologi bl.a. 
handler om værktøjer til indsamling og analyse af kvalitative 
og kvantitative data. På de biovidenskabelige uddannelser 
handler det mere om modellering, simulering og visualise-
ring. Bottom line er, at it-certifikaterne gør de studerende 
til bedre spanskkandidater, antropologer osv., fordi de lærer 
at benytte den type it, der støtter og udvikler deres fag. It-
certifikaterne skal indføres på alle københavns universitets 
bacheloruddannelser inden for de kommende år.

It faget rummer karriere- 

muligheder inden for 

samtlige sektorer og unikke 

muligheder for at påvirke 

samfundet.

”
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Mere it-innovation på vej i 2011…
aF henrik hOChreuter

Storskærme sikrer bedre ressourcestyring
I starten af 2011 begynder et nyt tværfagligt it-forskningsprojekt WallViz, som med 
avancerede visualiseringer på store interaktive skærme skal give overblik og forbedre 
ressourceudnyttelsen i offentlige og private virksomheder. Projektet, der løber over fire 
år, ledes af Professor kasper hornbæk fra datalogisk Institut. det Strategiske Forsk-
ningsråd har støttet projektet med 14 mio. kr., og Aalborg universitet, Indenrigs- og 
Sundhedsministeriet, Microsoft og Autodesk deltager som partnere i projektet. 

Supercomputere og finansmatematik forudsiger 
finanskriser 
den 1. januar 2011 åbnede datalogisk Institut et nyt forskningscenter hIPerFIt, der 
har til opgave at udvikle et nyt computersprog, der skal gøre det muligt at forudsige, 
om der er nye problemer på vej i finansektoren. Centret, der er støttet af det Stra-
tegiske Forskningsråd med 31 mio. kr., ledes af professor Fritz henglein fra datalogisk 
Institut. Centeret er blevet til i et nyskabende samarbejde mellem forskere fra køben-
havns universitet og finanssektoren. Partnerne er danske Bank, Jyske Bank, nordea, 
nykredit, SimCorp og den franske it-virksomhed lexifi. desuden deltager en række 
internationale forskningspartnere. Finans-it klyngen Copenhagen Finance It region, 
som københavns universitet er partner i, har faciliteret forskningsprojektets tilblivelse.

Avancerede computermodeller letter udvikling 
af innovative lægemidler
Frem til udgangen af 2016 skal et nyt center for Anvendt transskriptom Analyse – med 
professor Anders krogh, Biologisk Institut i spidsen – forske i metoder, der kan lette 
udviklingen af en helt ny type innovative lægemidler, der forventes at være billigere at 
udvikle og at have relativt få bivirkninger. I centret indgår Santaris Pharma A/S, som 
er førende inden for udvikling af rnA-lægemidler, forskningsgrupper fra københavns 
universitet og Skejby Sygehus, såvel som tre verdenskendte amerikanske forsknings-
grupper. Centret har modtaget 36 mio. kr. i støtte fra det Strategiske Forskningsråd.
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It kan forudsige kroniske 
sygdomme

FOrSkere FrA BIlledgruPPen på datalogisk Institut 
på københavns universitet har udviklet ny software, der 
kan analysere billeder og genkende mønstre af væv. Ved at 
tage en masse billeder af fx raske personers lunger, og nogle 
år efter tage nye billeder af de samme personers lunger, 
er det muligt – ved hjælp af automatisk billedanalyse – at 
afdække forskelle i billederne hos de personer, der har ud-
viklet en sygdom. 
 “Vores computere har genereret millionvis af hypoteser 
om, hvad der kan hænge sammen, og har foretaget en 
systematisk sortering indtil de bedste hypoteser er tilbage. 
derefter har vi forelagt resultaterne for biologerne for at 
høre, om vores hypoteser om biologisk virkemåde fx i 
forhold til udvikling af rygerlunger giver mening”, siger 
professor Mads nielsen, der leder projektet. 
 Mads nielsens billedgruppe har samarbejdet med biotek-
selskabet nordic Bioscience, der har bidraget med viden til 
at forstå de mønstre, som softwaren finder. ”Ved at deltage i 
projektet har vi fået adgang til ny teknologi, der kan forud-
sige kroniske sygdomme, og som med tiden kan udvikles 
til at blive et vigtigt redskab i sundhedssektoren – ikke kun 
i danmark men også internationalt” siger Morten karsdal, 
CeO i nordic Bioscience.

Forskning i billedanalyse har vist, at det er  
muligt at forudsige store kroniske sygdomme 
som rygerlunger, brystkræft og Alzheimers.  
Ved brug af billedanalyse kan en sygdom op-
dages, inden den bryder ud, eller mens den er 
på et tidligt stadie.

aF henrik hOChreuter

I Danmark findes der cirka 430.000 
mennesker med rygerlunger. Sygdommen 
konstateres typisk først, når den er rela-
tivt alvorlig. Moderne behandling med 
ryge-stop, træning og lungemedicin kan 
bremse udviklingen.

Kilde: Netdoktor

Danmark er blandt de lande i verden, der 
har den højeste hyppighed af brystkræft.
Brystkræft er den hyppigste kræftsygdom 
hos kvinder. Der påvises over 4000 nye 
tilfælde hvert år i Danmark, hvilket svarer 
til omkring 20 procent af alle kvindens 
kræfttilfælde.

Kilde: Netdoktor

Mads Nielsen er professor ved Datalogisk Institut, 

Det Naturvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet.

Morten Karsdal er CEO i Nordic Bioscience.

Metoden er p.t. anvendt på brystkræft, rygerlunger, slidgigt 
og hjerte-kar sygdomme. “resultatet af vores forskning 
er, at vi er i stand til bedre at afdække risiko og beskrive 
og forstå sygdomsforløb for fx rygerlunger og brystkræft”, 
fortæller professor Mads nielsen. 
 “Vores næste udfordring er at udbrede metoden. der skal 
foretages målinger på nye patientgrupper og nye datasæt, 
så det videnskabelige grundlag styrkes. det vil give bedre 
mulighed for, at vores værktøj kommer ud og virke i praksis 
i sundhedssektoren” siger Mads nielsen.



??PROFESSOR FINN KENSING INTERVIEwET AF RIKKE LAUTH

 1. Hvad forstår du ved it-innovation?
  It-innovation er enten at opfinde noget nyt eller ændre ved noget  

  gammelt ved hjælp af it og så få det bragt i anvendelse. Det kan  

  være produkter, processer eller services til professionelle eller private.

 2. Hvorfor er it-innovation vigtigt?
  Fordi det kan bidrage til fremtidig vækst og velfærd og bæredygtig  

  adfærd.

 3. Kan man lave innovation uden it?
  Sagtens. Men det er sjovere med it.

 4. Hvor mange forskere har KU inden for tværfaglig it?
  Det er svært at opgøre, men sidst vi talte efter var der mindst 186  

  tværfaglige it-forskere fordelt på seks fakulteter.

 5. Hvor mange uddannelser har KU inden for tværfaglig it?
  Fire bacheloruddannelser og tre kandidatuddannelser samt to  

  nye på vej. Det er dels datalogiuddannelsen og dels tværfaglige   

  uddannelser, hvor it kombineres med henholdsvis sundhed,   

  humaniora og naturvidenskab.

 6. Hvor mange it-bachelorstuderende optager KU?
  Ca. 13 procent af de it-bachelorer, der optages på danske universiteter.  

  I 2010 tilbød vi 268 studerende en studieplads på en it-uddannelse.  

  På de tværfaglige it-uddannelser er 50 procent af de optagne kvinder.

 7. Hvorfor har KU et Center for IT Innovation?
  Københavns Universitet oprettede Center for IT Innovation i april  

  2008, for at starte og støtte tværfaglig it i universitetets forskning

  og uddannelser. Centret hjælper bl.a. med forskningsansøgninger,  

  uddannelsesansøgninger, markedsføring, konferencer og  

  erhvervssamarbejde.

 8. Hvad er et it-certifikat?
  Et bevis på, at man i løbet af sin bacheloruddannelse fra KU har  

  opnået it-kompetencer af relevans for sin faglighed. It-certifikatet  

  dækker hands on it – teknikker og funktioner, it i faglig kontekst,  

  it-begrebskendskab samt kritisk, strategisk og kreativt brug af it.

 9. Kan du give 3 eksempler på it-innovation?
  Hvis man ser bort fra nogle af de helt store som fx internettet,   

  e-mail, sms og kreditkort, så vil jeg fremhæve: 

  - GoogleMaps 

  - Skype 

  - Elektronisk Patientjournal – som idé ;-)

 10. Hvordan kommer man i kontakt med KU om it-innovation?
  Gå gerne via Center for IT Innovations hjemmeside www.citi.ku.dk

10 spørgsmål til professoren…
… i IT-INNOVATION


