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Forord 
Denne rapport beskriver testforløbet med test af Apple HealthKit i patientforløb på nyremedicinsk afdeling 

Y. Testforløbet på nyremedicinsk afdeling Y er en del af delprojekt 2 i det overordnede projekt med 

selvmonitorering via Apple HealthKit, se figur 1.  

 
Figur 1 - Overblik over projekt selvmonitorering via Apple HealthKit 

AHK – Apple HealthKit, MF – Mit Forløb i Region Syddanmark  

 

Denne rapport kan med fordel læses sammen med den udarbejdede guide fra delprojekt 3 - Guide til deling 

af sundhedsdata, der beskriver teknik og sikkerhed omkring brugen af Apple HealthKit og Mit Forløb i 

Region Syddanmark. 
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Indledning 
En stigning i antallet af patienter med kroniske lidelser, bedre 

diagnosticerings og behandlingsmuligheder, samt en aldrende 

befolkning, betyder en øget belastning på den samlede 

sundhedssektor. Omkring 80 % af udgifterne i sundhedssektoren 

bruges årligt til kronisk sygdom.  Der sker i disse år en omfordeling 

af opgaver fra sygehus til kommuner samt til patient og pårørende, 

kommunerne indgår i højere grad som en del af den opfølgende 

behandling i det samlede patientforløb jævnfør akutsygepleje i 

kommunerne (Sundhedsstyrelsen, 2016).  

De teknologiske muligheder både i tilgængelige consumer-produkter og teknologier der anvendes i 

sundhedssektoren, gør det muligt at flytte monitorering af vitale værdier ind i patientens eget hjem, der 

udføres af patienten selv eller hjemmesygeplejen. I denne test fokuserer vi på patientens oplevelser ved 

hjemmemonitorering når de anvender egen Iphone, BYOD ”bring your own device”. Sundhedssektoren har 

en forventning om, at monitorering af vitale værdier i eget hjem kan give færre besøg på sygehus, øget 

empowerment for patient/borger, og mere hensigtsmæssige arbejdsgange for de sundhedsprofessionelle. 

Apple lancerede fra IPhone 5 en SundhedsApp – Apple HealthKit (AHK), denne app ligger i godt halvdelen af 

danskernes lommer (Kantar Gallup, 2017), således foreligger et stort potentiale, der venter på at blive 

udnyttet. MedWare er en fynsk virksomhed, der i samarbejde med forskere på OUH har udviklet appen Mit 

Forløb i Region Syddanmark. Dette projekt bygger ”bro” mellem Apple HealthKit og Mit Forløb i Region 

Syddanmark, data der lægges i Mit Forløb i Region Syddanmark kan tilgås fra Region Syddanmarks (RSYD) 

EPJ/COSMIC. Projektet tester denne funktion sammen med et blodtryksapparat, der kan overføre data via 

Bluetooth til den blodtryksapparattilhørende app og videre til AHK. I forlængelse heraf er der fokus på at 

teste hvilken gavn, at denne løsning tilfører patientforløb set fra klinikernes og patienternes perspektiv. 

Testen er udført i samarbejde mellem nyremedicinsk afdeling Y ved Odense Universitets Hospital (OUH), 

CoLab Odense, MedWare og Apple. Der blev inkluderet otte patienter. 

Baggrund 
Nyremedicinsk afdeling Y, ved Odense Universitets Hospital (OUH), har i mange år behandlet patienter med 

dialyse i eget hjem. Afdelingen har regionsfunktion for hjemme- og peritonaldialysebehandling samt 

behandling af medicinske nyresygdomme. Det betyder, at patienter kommer fra hele regionen og kan have 

lange transporttider, mange patienter er begyndt at efterspørge virtuelle ambulante møder.  

 

Det estimeres, at 10-15 % af den voksne befolkning i Danmark lider af kronisk nyresygdom, de fleste i 

tidlige stadier. Udbredelsen hænger blandt andet sammen med udbredelsen af diabetes og forhøjet 

blodtryk. Patienter med kronisk nyresygdom er i risiko for forværring af nyreskade ligeledes er et 

ukontrolleret blodtryk én blandt flere faktorer, som fremskynder et tab af nyrefunktionen. Blodtryk og vægt 

er vigtige indikator for udviklingen af nyresygdom og for behandlingen, ligeledes vigtig i forbindelse med 

peritonaldialyse - behandling, der almindeligvis finder sted i patientens hjem 2-3 gange om ugen. 

FAKTABOKS 
CoLab er et samarbejde for 

offentlig-privat udvikling på tværs 

af sundhedsvæsenet. Vi arbejder 

for at udbrede velfærdsteknologi 

til gavn for borgere, offentlige 

institutioner og virksomheder. 
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Afdeling Y arbejder i udgangspunktet med to former for hjemmemonitorering, patienterne der skal til 

ambulante kontroller, kan vælge at skrive blodtryk på papir og medbringe det ved næste konsultation, eller 

de kan indtaste værdien manuelt i Mit Forløb i Region Syddanmark. Frekvensen aftales med lægen.   

Afdeling Y har anvendt Mit Forløb i Region Syddanmark til denne funktion siden efteråret 2015. I efteråret 

2016 udførte MTV/CIMT en minievaluering af denne proces. Evalueringen viste, at både patienter og 

personale er tilfredse med denne funktion, og den opleves som let at anvende. I afdelingen oprettede de 

342 patienter i Mit Forløb i Region Syddanmark, og evalueringen viste at ca. halvdelen anvendte 

funktionen, der er således plads til at øge dette antal. I dag er der ca 500 patienter der  indtaster blodtryk 

og i nogle tilfælde også vægt. 

Vækst 
CoLab Odense arbejder med et perspektiv på at understøtte vækst i virksomheder, der udvikler 

teknologiske løsninger til sundhedssektoren – at udvikle tæt på patient og kliniker er vigtigt for udviklingen 

af den gode teknologi. MedWare, som har udviklet Mit Forløb i Region Syddanmark, der anvendes på alle 

Region Syddanmarks hospitaler har bygget ”broen” og sikret integrationen fra Apple Healthkit til Mit Forløb 

i Region Syddanmark, og har dermed en ny funktion tilgængelig som element i deres samlede portefølje. 

Formål med projektet 
Formålet med projektet er at afdække potentialet for selvmonitorering i forhold til at sende blodtryk og 

vægt data til Mit forløb i Region Syddanmark. I dette projekt anvender patienten egen Iphone – vi kalder 

det BYOD (Bring Your Own Device).  Hertil har det været fokus på at opnå erfaringer med begrænset teknisk 

introduktion på sygehuset for at undersøge, hvordan patienter tager imod samt løser at skulle varetage 

installation og betjening af teknologien på egen hånd ud fra skriftlige vejledninger. 

Mål med projektet 

Mål for patienten  
 At få tilgang til patienternes oplevelse af at tage og sende data for blodtryk og vægt i en 

arbejdsgang 

 At det opleves som en fordel at have egne blodtryks- og vægtdata samlet et sted 

 At patienten oplever at forløbet på nyremedicinsk afdeling som en integreret del af hverdagslivet 

 At reducere betydningen af ”White Coat”-effekt 

 At patienten oplever tryghed i forløbet 

 At patienten oplever tidsbesparelse 

 At patienten og de pårørende behersker teknikken 

 

  

”White Coat”-effekt 

Fænomen hvor patienters blodtryk er 

højere ved lægen end hjemme. 
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Mål for afdeling og personale 
 At forløbet opleves arbejdskraft/tidsbesparende 

 At personalet oplever tryghed omkring behandlingsforløbet 

 At afdelingen oplever, at kontakt til patient er tilstrækkelig information 

Afvikling af projektet 

Tidsplan 
Nedenfor på figur 2 fremgår tidsplanen for projektet, som startede på baggrund af innovationspuljemidler. 

Disse midler blev fordelt på flere delprojekter, som skulle teste teknologien med Apple HealthKit i 

patientforløb herunder at måle og indsende blodtryk og vægt på nyremedicinsk afdeling Y. I februar 2018 

startede inklusionen af patienter samt testforløbet. Testforløbet blev i juni 2018 afsluttet med en 

evaluering, som ligger til grund for denne rapport. 

 

 

Figur 2 - Tidsplan 

 

Inklusion 
Der blev inkluderet otte patienter, hvoraf syv af disse patienter anvender IPhone 5 eller nyere modeller, og 

hvor en patient har lånt en iPhone for at kunne deltage. 

Arbejdsgang for inklusion: 

1. Sundhedsprofessionel informerer om forløbet og får underskrevet samtykkeerklæring 

2. Teknisk fagperson uddeler installationsmanual og brugsmanual (se bilag 1 og bilag 2) 
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Patienterne har som udgangspunkt ikke fået teknisk information på afdelingen, og skal derefter selv 

gennemføre installationen af blodtryksapparat og vægten samt de nødvendige apps og sammenkobling af 

disse i eget hjemme udfra de to manualer. 

Evaluering fra patienter 
Der er lavet otte telefoninterviews som danner grundlag for evaluering af testforløbet på nyremedicinsk 

afdeling Y. Interviewguiden til de udførte telefoninterviews fremgår af bilag 3. I følgende afsnit fremgår 

resultaterne fra analysen af interviewene.  

Nedenfor fremgår et skema med de otte patienter alder og beskæftigelse: 

Alder Beskæftigelse 

55 år Pensionist 

21 år  Butiksassistent 

52 år Lastbilchauffør 

32 år Pædagog 

67 år  Pensionist 

58 år Pensionist 

34 år SOSU-hjælper 

63 år Pensionist 

 

Ud af de otte patienter har seks indsendt vægt- og blodtryksmålinger til nyremedicinsk afdeling, hvoraf den 

ene patient efter tekniske problemer gik tilbage til at indtaste målinger manuelt. Herudover har en patient 

udelukkende indtastet manuelt, og en anden patient har hverken sendt eller manuelt indtastet målinger, 

men skrevet målinger på papir og medbragt dette på sygehuset. 

Oplevelser med installation af Apple HealthKit 
I forbindelse med evalueringen blev patienterne bedt om at vurdere egne tekniske kompetencer på en 

skala fra 1-10, hvor 10 var meget høj og 1 var meget lav, fordelingen fremgår af figur 3.  

Alle patienter har tidligere installeret apps på en telefon. Der ses en spredning på syv mellem højeste og 

laveste egenvurdering, og de to patienter, som ikke har brugt teknologien fra testen til at indsende 

løsninger har vurderet deres kompetencer til 9 og 10. 

Figur 3 - Overblik over vurdering af patienternes egne tekniske kompetencer 
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På afdeling Y kan patienterne bruge Mit Forløb i Region Syddanmark til at indtaste målinger for herefter at 

sende dem ind til sygehuset. Forud for testen gjorde seks patienter brug af denne mulighed. 

Ud fra de otte interviews fremgår at deltagerne i testforløbet har oplevet den mundtlige information ved 

den indledende introduktion på afdelingen, som begrænset. Hertil vurderer patienterne at den 

begrænsede information, som de fik, den var fin.    

” Jeg fik ikke så meget af det. Det var meningen, at jeg ikke skulle have så meget information. 

Jeg skulle bruge vejledningen, da det også var en test af denne. Den smule information jeg fik 

var fin.”  - Patient  

I forhold til selve gennemførslen af installationen oplevede fem patienter, at det gik nemt og problemfrit. 

Der var en patient, som havde udfordringer med installationen, og som derfor ringede til teknisk support. 

Herefter oplevede samme patient udfordringer med at få adgang til målingerne på sin telefon, hvorefter 

patienten gik tilbage til at indtaste målingerne manuelt i Mit Forløb i Region Syddanmark. En anden patient 

oplevede, at det gik fint med installationen, men her var det patientens søn, som foretog denne. En tredje 

patient udførte installationen selv, men oplevede uoverensstemmelser mellem vejledningen, og hvordan 

patienten faktisk skulle gøre under installationen.    

I forbindelse med installationen blev der udleveret en skriftlig installationsmanual, og der var blandt 

patienterne en gennemgående tilkendegivelse af, at manualen har været fyldestgørende og nem. Hertil 

virker det betryggende for nogle patienter, at de har denne at støtte sig til i installationen. Der var flere 

patienter, som kun brugte den overordnet, mens andre patienter fulgte den slavisk. En af patienterne som 

fulgte den slavisk oplevede, som tidligere nævnt, uoverensstemmelser mellem vejledningen og den faktiske 

oplevelse med installationen, men dette forhindrede ikke patienten i at gennemføre denne. Samme patient 

understregede, at det ville være en god idé at bruge sidetal i vejledningen. 

”Jeg har noteret mig, at der mangler sidetal på vejledningen. Det kan være en idé have det, 

hvis man skal have hjælp og skal forklare, hvor det er.” - Patient 

En anden patient nævner at et fokuspunkt i vejledningen, bør være at have bluetooth tændt i forhold til at 

kunne overføre sine målinger. Herudover er der en patient, som forestiller sig, at det vil være bedre, hvis 

installationen kunne foretages under vejledning inden man tager hjem fra sygehuset.  

Der blev udover installationsmanualen udleveret en brugsmanual og i forhold til denne er der en klar 

tilkendegivelse af, at manualen har været nem og forståelig.  

Oplevelser med brug af Apple HealthKit 
I forhold til oplevelserne med at indsende vægt- og blodtryksmålinger, har to patienter oplevet dette som 

problemfrit og ligetil. Yderligere er der fire patienter, som har lykkedes med at bruge teknologien, men som 

også har oplevet at have forskellige former for udfordringer ved brugen. Alle fire patienter har haft 

udfordringen med at overføre målinger fra udstyret til telefonen, og tre af disse patienter har ved at prøve 

sig frem fået det til at fungere. Den sidste patient oplevede det på et tidspunkt som om, at målingerne, ud 

fra patientens beskrivelse,” ligesom faldt ud”, hvorefter patienten gik tilbage til den gamle måde med at 

indtaste manuelt. De tre andre patienter siger: 
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”Ganske fint, når du endelig lægger det over på appen, så er det ganske fint. Ingen problemer 

med det.” - Patient 

”Det er egentligt gået okay. Jeg har bidt mærke i, at begge skal være tændt samtidigt for at 

sende. Når begge to, for eksempel telefon og blodtryksudstyret, er tændt, så kan jeg 

overføre. Hvis de ikke begge er tændt, så har der været udfordringer. Det gør livet lidt lettere, 

at man ikke skal indtaste. Det er meget meget lettere, at man bare kan tage det, og sende 

det ind med det samme.” - Patient 

”I forhold til den app, som jeg havde i forvejen, der synes jeg, at man skal trykke mange 

gange, og så skal man lige det og det og det. Men det er ikke sådan, at det har været et 

problem. Nogle gange så tager den ikke målingerne, og så går den ikke i gang ovre på appen 

og nogle gange, så registrerer den det aldrig, og nogle gange, så kan den samle dem op 

senere, og så kan jeg hente dem.” - Patient 

Der er herudover en patient som har haft en dårlig oplevelse med testen. Brugen af løsningen levede ikke 

op til patientens forventninger, og patienten har derfor ikke lykkedes med at indsende målinger manuelt.  

”Da jeg fik den med hjem, så sagde han, at de ville gå direkte i Mit Forløb, når jeg brugte 

udstyret, men det gør de ikke. Jeg synes ikke, at det er det, som jeg har forventet. Min læge 

over på nyremedicinsk, han modtog ikke mine oplysninger. Jeg får dem over på min telefon, 

men de kommer ikke ind på sygehuset. Så jeg har været nødt til at indtaste, og det var jo ikke 

meningen.” - Patient 

Der er også en patient, som slet ikke har brugt teknologien. Det skyldes i høj grad, at patienten har lånt en 

iPhone for at være med i testen, som hun derfor ikke bruger til daglig. I forlængelse heraf har patienten 

ikke fået det til at fungere med at bruge teknologien i hverdagen til at indsende målinger - patienten siger:  

”Det der er mit problem er, at jeg lånte en telefon med hjem, da jeg ikke har iPhone selv. Så 

hver gang, at jeg har tænkt, at nu skal jeg gøre det, så er der ikke noget strøm på telefonen, 

og så må det lige vente til i morgen, og så får jeg det ikke gjort… og sådan fortsætter det. Jeg 

vil sige, at det egentligt er nemt at gøre det, hvis den havde ligget på min daglige telefon. 

Men nogle gange er det selvfølgelig også travlhed der gør, at man glemmer det i hverdagen” 

- Patient 

 

Potentiale for fortsat brug af Apple HealthKit 
Der er ved afslutning på testen og ved gennemførslen af evalueringen en klar tendens fra patienterne om, 

at de er positivt indstillet over for at bruge en teknologi, som muliggør at sende målinger til sygehuset frem 

for at indtaste dem manuelt i Mit Forløb i Region Syddanmark eller skrive dem ned på papir. Hertil 

understreger patienterne, at det skal fungere uden for mange udfordringer, for at kunne sige at det er 

bedre end at indtaste det manuelt eller skrive på papir afhængigt af, hvad man foretrækker.  
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”Det vil hjælpe meget i forhold til tiden, man bruger på, at få det målt, indtastet og sendt. 

Her skal man bare overføre og sende. Og når man tager blodtryk, så gemmer den det. Det er 

også lidt lettere, så man undgår at skrive ned.” - Patient 

Herudover påpeger en patient et væsentligt opmærksomhedspunkt for potentialet for brugen af sådan 

teknologi i forhold til, om det kan efterleve de sundhedsfaglige krav fra lægen - patienten siger: 

”Et eller andet sted, så skal man spørge lægen, om det er godt nok. For jeg kan ikke lave det 

gennemsnit, som han gerne vil have.” - Patient 

Øvrige kommentarer 
Afslutningsvis i evalueringen fik patienterne mulighed for at tilføje kommentarer, hvis de havde flere 

tilbagemeldinger efter deltagelse i testen. Her kom der tre supplerende kommentarer. 

”Jeg kommer nogle gange ind på nogle engelske sider i A&D connect, hvor jeg synes, at det 

kan være svært at navigere rundt.” - Patient 

”Jo, jeg tænkte, at hvis det er et ældre menneske, så tror jeg ikke, at de kan installere selv. 

Jeg tror måske godt, at de kan bruge det.” - Patient 

”Når jeg måler på apparatet, så kan jeg se, om jeg har hjerteflimmer. Det viser apparat. Det 

kommer med over i A&D connect, men det kommer ikke med i informationerne i Mit Forløb 

appen. Det ville være en hjælp for mig, hvis det kunne komme med i forhold til min situation.” 

- Patient 

Kort opsummering 
Der tegner sig et billede af, at løsningen med Apple HealthKit giver værdi for patientens forløb. I 

testforløbet er opstået mindre tekniske udfordringer i forhold til håndtering af overførsel af målinger 

mellem telefon og blodtryksapparat. Det ses som en klar fordel, at patientens egen telefon anvendes, den 

er kendt, og de har en høj grad af brugsparathed. Brug af patientens egen IPhone, BYOD (bring your own 

device), giver OUH og sygehusene i Region Syddanmark en mulighed for i højere grad at anvende 

hjemmemonitorering uden, at der er forbundet udgifter med dette. 

Patienternes digitale kompetencer kommer til udtryk gennem en beskrivelse af hvorledes de prøver sig 

frem for at få det til at virke, eksempelvis tænde og slukke for telefonen, og en registrering af at de begge 

skal være tændt for at sende data. Manualerne giver ikke svar på alt, men da de har egne telefoner har de 

allerede handlingskompetencer i forhold til teknologi der ikke fungerer som forventet. Det ser ud til at de 

digitale kompetencer stort set fører patienterne igennem processerne uden at der opstår fortvivlelse og at 

de opgiver – og mangel på kendskab til telefonen betyder kort vej til at gå tilbage til vante procedurer. 

MedWares løsning Mit Forløb i Region Syddanmark er gratis tilgængelig for alle afdelinger i regionen, 

patienten har egen IPhone – og det er en normal procedure, at patienten køber eget blodtryksapparat og 

vægt. Det anvendte blodtryksapparat i testen koster i foråret 2018 under 400,- og er ikke langt over prisen 

for analoge apparater.  
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I denne test har vi valgt at anvende en vægt der sender data til samme App som blodtrykket sendes til, en 

sådan vægt ligger lidt over hvad en almindelig analog vægt koster, det forventes dog som med alt andet 

udstyr at priserne falder. I forhold til Apple Healthkit der jo ligger på Iphones, forventes en løsning også for 

Android-telefoner. 

Denne test åbner således op for en ny mulighed for hjemmemonitorering, og dermed en mulighed for, at 

regionens sygehuse kan tilpasse sig patientens ønsker og behov for kontakt med sygehuset. På baggrund af 

de erfaringer, som nyremedicinsk afdeling har fået gennem projektet og med den løbende tilpasning af 

arbejdsgang i forhold til løsningen, har afdelingen nu fundament for den fortsatte brug af løsningen med 

Apple HealthKit til interesserede og egnede patienter.  

Anbefalinger 
Der er med erfaringerne fra testforløbet med Apple HealthKit på nyremedicinsk afdeling udarbejdet en 

række anbefalinger for opstart af lignende forløb samt ved videre arbejde med dette og lignede løsninger. 

På baggrund af evalueringen kan det anbefales, at der udarbejdes klar og tydelig skriftligt materiale med 

illustrationer og sidetal, som kan understøtte patienten under installation og brug herunder 

løsningsspecifikke procedure, der går udover patientens eksisterende erfaring og viden. I forlængelse heraf 

har patienter forskellige forudsætninger både omkring deres sygdomsforløb og teknisk erfaring, derfor skal 

det være tydeligt hvilken information i manualer, som er obligatorisk, at patienten læser.  

Det er væsentligt at lave en vurdering af den enkelte patient i forhold til, om denne type løsning kan være 

til gavn for patienten. Dette indebærer, om de er i stand til at bruge løsningen samt foretage installationen. 

Derudover anbefales det, at tekniske løsninger til sygdomsforløb som udgangspunkt først introduceres, når 

patienten har haft første møde med det sundhedsfaglige personale, hvor der skabes en relation.  

Yderligere anbefales det, at afdelinger udarbejder en folder, der beskriver de muligheder patienten har i sit 

forløb i forhold til teknologi og tilbud, så denne kan bruges som udgangspunkt for at finde den bedste 

løsning for patienten. I forlængelse heraf anbefales det, at der henvises til tilhørende vejledninger, så der 

ikke opstår misforståelser hos patienten omkring, hvad der forventes af patienten i relation til valgte tilbud. 

Herudover anbefales det, at der på sigt udarbejdes manualer, kontaktoplysninger og anbefalinger i forhold 

til privat køb af apparatur med henblik på blandt andet forholdsregler omkring overførsel af data, 

opmærksomhed omkring kvalitet og kalibrering af udstyr samt øvrige væsentlige informationer.  

Afslutningsvis anbefales det, at der laves et afsnit i den tekniske vejledning til brugen af Apple HealthKit. 

Her bør et opmærksomhedspunkt være væsentligheden i at have bluetooth tændt, når der skal overføres 

målinger. 
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Bilag 

Bilag 1 – Installationsmanual 
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Bilag 2 – Brugsmanual 
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Bilag 3 – Interviewguide 

 

Præsentation af interviewer og projektets 
formål 

Interviewer: Malene Lagoni fra OUHs 
innovationsafdeling, afd. CoLab Odense 

Jeg ringer i forbindelse med din deltagelse i 
testforløbet med indsendelse af vægt og 
blodtryksmålinger på nyremedicinsk afdeling, 
hvor jeg ringer til dig for at følge op på dine 
oplevelser fra testen. 

Jeg vil høre, om du har mulighed for at tale 
med mig nu eller om vi kan aftale et andet 
tidspunkt, hvor jeg kan ringe tilbage til dig for 
at lave interviewet? 
 

Tidsramme  Interviewet kommer til at vare ca. 10 minutter  
 

Anonymisering Jeg vil gøre opmærksom på, at dine oplysninger 
og svar bliver behandlet fortroligt 
 

Præsentationen af informanten  Vil du præsentere dig selv? 

Navn: 
Alder: 
Beskæftigelse: 
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Forskningsspørgsmål Interviewspørgsmål 
 

Afklaring omkring tidligere brug 
af Mit Forløb i Region 
Syddanmark og indsendelse af 
vægt og blodtryksmålinger 
 

Har du forud for denne test brugt Mit Forløb i Region Syddanmark til 
manuelt at indtaste og sende vægt- og blodtryksmålinger ind til 
nyremedicinsk afdeling? 
 

De efterfølgende spørgsmål går på dine oplevelser med indsendelse af 
vægt- og blodtryksmålinger med den teknologi, der er brugt i testen, 
hvor de målte data sendes mellem måleudstyr og Mit Forløb i Region 
Syddanmark. 
 

Hvordan oplever patienten 
inklusionen til Apple HealthKit  
 

Hvordan oplever du den mundtlige information omkring indsendelse 
af vægt og blodtryksmålinger ved den indledende introduktion på 
nyremedicinsk afdeling? 
 

Hvordan oplever patienten 
installationsforløbet fra eget 
hjem 
 

Hvordan vurderer du dine tekniske kompetencer på en skala fra  
1-10, hvor 10 er meget høj og 1 er meget lav.  
(Har du før installeret apps på din telefon, eks. selv installeret 
mobilbank, bruger du NemID) 
 

Hvordan gik det med at installere de relevante apps til testen, og at få 
koblet vægten og blodtrykmåleren sammen med disse? 
 

Hvad er din oplevelse med brugen af installationsmanualen? 
- er der noget, som du kunne tænke dig var anderledes? 
(kortere, længere, mangler – længere teknisk introduktion) 
 

Hvordan oplever patienten 
brugen af Apple HealthKit 
 

Hvad er din oplevelse med brugen af brugsmanualen? 
- er der noget, som du kunne tænke dig var anderledes? 
(kortere, længere, mangler) 
 

Hvordan oplever du, at det er gået med at indsende vægt og 
blodtryksmålinger? (har du haft glæde af løsningen?) 

Afdækning af 
udviklingspotentiale  

Kunne du tænke dig, at det var en mulighed, at du kunne fortsætte 
med denne type løsning, hvor du kan sende data fra måleudstyr til 
Mit Forløb i Region Syddanmark og videre til sygehuset i stedet for at 
indtaste data selv manuelt? 
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Afrunding 
 

Testen er officielt afsluttet nu, og du aftaler sammen med 
nyremedicinsk afdeling det videre forløb ved næste aftalte tid  
(følg afdelingens anvisning frem til næste aftale) 

I forhold til tilbagelevering af udlånt udstyr bedes du medbringe 
udstyret ved dit næste besøg på nyremedicinsk afdeling. 
 

Er der ellers noget, som du gerne vil tilføje, som du ikke synes, at du 
har fået nævnt ud fra de stillede spørgsmål? 
 

Tak for din tid! 
 

 

 


