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A new era of thinkingTradisjonell velferdsteknologi

FallsensorFuktsensorKodelås



Et fremtidsscenario



Watson kognitiv er her - nå



Watson i nyhetene
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A new era of thinking

Forstår
 Inntrykk (se/høre/lese)

 Interaksjon med oss –

og med verden

Vurderer
 Genererer hypoteser og 

kommer opp med forslag

 Vekter argumenter og kilder

Lærer
 Får kunnskap fra eksperter

 Lærer gjennom tilgang til 

data og ny informasjon

 Legger tidligere læring til 

grunn for nye vurderinger

Kognitiv teknologi
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Norden er verdensledende

i helsedata, men den blir

ikke utnyttet

Borgere i sentrum som

eier egne helsedata

Kun 1% av verdens

data  blir analysert

Hele den totale

legevitenskapen er

estimert til å dobles

hver 73 dag i 2020

80-90% av verdens data er

skapt de siste to år

7000 

forskningsrapporter

publiseres hver dag 

Informasjonstilgangen i helsesektoren er enorm
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A new era of thinkingDen kognitive helseassistenten
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A new era of thinkingEt eksempel fra psykisk helse

Hvert femte barn/ undom sliter

med depresjoner eller angst.

INTROMAT – Helse Bergen

En studie:

Ord avslører din mentale helse

Et program som analyserte 

dialoger med unge mennesker i 

risikosonen, greide med 100 

prosent nøyaktighet å skille 

mellom de som utviklet psykoser 

og de som ikke gjorde det.

Kilde:

Columbia University, New York State Psychiatric

Institute og IBMs T.J.Watson research centre. 

Publisert i Nature Publishing Group journal 

Scizophrenia I 2015
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A new era of thinkingNye muligheter. Økte forventinger

Tone (85) pensjonert medisinsk

bibliotekar. Har god helse og

ønsker å bruke teknologi for et 

godt og aktivt liv. For henne

innebærer det:

• Trygghet og sikkerhet

• Holde kontakten med 

barnebarn på WhatsApp

• Kunne spille Bridge på iPad

• Tilgang til sanntidskunnskap

• Ivareta egen helse

• Ordne mye

selv/forebygging og

• egenbehandling

• Forventninger til at 

helsetjenesten er

kunnskapsbasert og oppdatert

bare øker
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A new era of thinkingDen kognitive pasientassistenten



Kognitiv teknologi  - veien til pasientens helsetjeneste 


