
Ny SårApp
kan hjælpe dig 
med dit fodsår

• Aarhus Universitet 
Institut for Folkesundhed 
Institut for Datalogi

• Alexandra Instituttet
• Bispebjerg Hospital
• Teknologisk Institut
• Sundhed.dk
• Novax
• Cambio
• Opus Consult
• Kite Invent

• Regionshopsitalet Randers
• RKKP
• ViBIS (Danske Patienter)
• MTIC 
• Komiteen for Sundheds- 

oplysning
• Aarhus Kommune
• Odder Kommune
• Favrskov Kommune
• Ringkøbing-Skjern Kommune
• Frederiksberg Kommune

SårAppen udvikles i forskningsprojektet HealthD360, der består af disse partnere:

Hent første version  
af den nye SårApp i

Med den nye SårApp kan du:

•  få et bedre overblik over helings-processen
•  lære selv at påvirke sårenes udvikling positivt
•  understøtte dialogen med sundhedsfaglige
•  bidrage til forskning i digitale sundhedsløsninger 

(læs mere om hvordan på bagsiden...)

http://healthd360.dk


HEALTH
D 3 6 0

Hvis du vil bidrage til forskning i 
digitale sundhedsløsninger kan 
du udover at afprøve SårAppen 
også deltage ved at dele dine 
kommunale data.

Forskningsprojektet HealthD360 
kombinerer forskellige datakilder 
som fx registerdata, kommunale 
data fra hjemmeplejen og data fra 
smartphones og andre devices. Det 
gør os klogere på de risikofaktorer 
og beskyttende faktorer, der gør sig 
gældende i forhold til at forebygge  
og behandle diabetiske fodsår.

Ambitionen er at fremme 
mere personlige, sikre 
og sammenhængende 
behandlingsforløb i et 
samarbejde med patienter og 
sundhedspersonale.

Kontaktoplysninger

Sådan kan du også deltage 
i HealthD360 projektet 

Trine Rolighed Thomsen

Teknologisk Institut/Aal-
borg Universitet
Mail: trt@bio.aau.dk

Katrine Svendsen

Institut for Folkesundhed,
Aarhus Universitet
E-mail: kasv@ph.au.dk

Tilmeld dig her:  
https://hd360.alexandra.dk/

Læs mere om 
projektet på 
healthd360.dk

Den nye SårApp udvikles i tæt samarbejde 
med borgerne. som en del af forsknings-
projektet HealthD360.  Du kan også delta-
ge ved at tilmelde dig via linket herunder. 

Bruger du appen allerede? Så hjælp 
os med at gøre appen bedre. Send din 
feedback til: fodsaar@healthd360.dk

Tak for din hjælp.

http://healthd360.dk
https://hd360.alexandra.dk/
http://healthd360.dk
mailto:fodsaar%40healthd360.dk?subject=SaarApp%20Feedback

