
IoT brukt i klinisk forskning

-Uten å lekke data til Amerika (eller Kina)
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TSD - Tjenester for Sensitive Data
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Tjenester for sensitive data

• Sikker, skalerbar forskningsplattform for UiO og andre
offentlige forskningsinstitusjoner.

• Alle prosjekter får sin egen sikre virtuelle server
• Begrensa mulighet for eksport
• Behandling av data skjer på serveren inne i TSD

– Statistikk, lagring, Tungregning, Lyd -og videoredigering..+++
• Se på data i TSD uten å laste dem ned!

 



Consent Service

Self Service

Feedback services

Data capture

Web forms

Tablet apps

Collaborate / share

Analysis

Compute, analyse and store data

Phone
app



Nettskjema.no

• Datainnsamling på nett
• Nasjonal tjeneste
• Mottar  2000 – 50 000 svar per dag
• Mobilapper og webapper kan levere data 

via Nettskjema
• UiO utvikler og drifter
• Kan samle inn sensitive

personopplysninger
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MinMat project at
Rikshospitalet

Ipads på
sengeposter for
overvåkning av
matinntak.
 
Rapporter på
web til
sykepleuer
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App for å følge
valget19
for ISS og SSB



SSB kjører
metaprosjekt for å
teste forskjell på app
og suvey(!)



Hva fant jeg ut

• Kun akslerometer
• Greier bare dra nytte av antall skritt
• Vanskelig å bruke armbåndet uten å lage konto
• Garmin lar oss ikke snakke med appen
• HEALTH er er ikke helt syncet med Garmin
• Helsedata må til Amerika (les: Kina)
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Kontoer

• Kan ikke pålegge pasienter å lage konto
• Enkelt å lage falske kontoer

– falsk+1@uio.no, falsk+2@uio.no
• Frivilling å lage ekte kontor hos Garmin
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Noen andre apper vi har lagd i det siste:
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Mobilapp replace traditional dictaphones



Mobilapp replace camera
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App som filmer terapi

• Sikkerhetshull:
– Human factor…
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Dagfinn Bergsager
https://www.linkedin.com/in/bergsager/

tsd-contact@usit.uio.no
nettskjema@usit.uio.no
mobil-app@usit.uio.no
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