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Forord 
Denne rapport beskriver testforløbet med test af Apple HealthKit i patientforløb på hypertensionsklinikken, 

afdeling M. Testforløbet på hypertensionsklinikken 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 hypertensionsklinikken (afdeling M) ved Odense Universitets Hospital 

(OUH), CoLab Odense, MedWare og Apple. Der blev i testforløbet inkluderet 11 patienter, hvoraf en patient 

stoppede sin deltagelse under testen.  

Baggrund 
Hypertensionsklinikken på OUH har regionsfunktion for behandlingsforløb ved forhøjet blodtryk. Det 

betyder, at patienter kommer fra hele Region Syddanmark (RSYD), og kan derfor have lange transporttider. 

Det estimeres, at 20 – 25 % af den danske befolkning har behandlingskrævende hypertension. Udbredelsen 

hænger blandt andet sammen med livsstilsfaktorer som rygning, fedme, stort alkoholindtag og manglende 

motion. Yderligere kan man være særligt genetisk disponeret for udvikling af hypertension, og så rammes 

mænd typisk tidligere end kvinder. Forhøjet blodtryk betegnes i Vesten som en folkesygdom. Patienter med 

ubehandlet hypertension er i stor risiko for udvikling af slagtilfælde, hjertesvigt, blodprop i hjertet, 

nyresvigt og blindhed (Thomas Baastrup Piper, 2006). Blodtryksmålinger er en essentiel del af opsyn og 

behandling af hypertensionsforløb. Blodtryksmålingerne bruges til at følge patienten blodtryksniveau over 

FAKTABOKS 
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tid, som er en væsentlig del af beslutningsgrundlaget for lægens valg af behandlingsform. Yderligere har 

blodtryksmålingerne til formål at følge effekterne af den valgte behandlingsform. 

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. Det skal undersøges, hvordan 

patienten oplever at udføre selvmonitorering, hvorvidt det kan være med til at understøtte valide 

blodtryksmålinger, samt en effektivisering af ambulante kontroller. 

Mål med projektet 

Mål for patienten  
 At det opleves lettere at tage og sende blodtryksværdien i en arbejdsgang 

 At det opleves som en fordel at have egne blodtryksdata samlet et sted 

 At patienten oplever selvbestemmelse, ejerskab og opnår en større indsigt i egne behov/mestring 

 At patienten oplever, at forløbet i hypertensionsklinikken er bedre integreret i 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 

Mål for afdeling og personale  
 At personalet opnår viden og erfaring om hjemmemonitorering, samt data i Mit Forløb i Region 

Syddanmark 

 At forløbet opleves arbejdskraft/tidsbesparende 

 At personalet oplever tryghed omkring behandlingsforløbet 

 At afdelingen oplever, at kontakt til patient er tilstrækkelig ift. observation og information 

 At patienter i optitrering eller i ustabile forløb, kan følges hjemme gennem aftaler på telefon om 

o Øget frekvens af blodtrykstagning 

o Lægen følger blodtrykket i en aftalt periode  

o At medicinændringer kan aftales uden fremmøde 

 Færre henvendelser fra patienter mellem de fysisk ambulante kontroller  

”White Coat”-effekt 

Fænomen hvor patienters blodtryk er 

højere ved lægen end hjemme. 
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 At flere aftalte blodtryk kan give bedre beslutningsgrundlag for behandlingsforløbet 

 Sandsynliggøre at optitreringsforløb kan forkortes gennem hyppigere og kort kontakt og eksplicitte 

aftaler inden næste måling og telefonmøde 

 At opnå et mindre ressourcekrævende forløb for de patienter, der ikke kan afsluttes eller kræver 

længerevarende forløb 

Afvikling af projektet 

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

innovationspuljemidler/OUH. Disse midler blev fordelt på flere delprojekter, som skulle teste teknologien 

med Apple HealthKit i patientforløb herunder at måle og indsende blodtryk på hypertensionsklinikken. 

Herefter blev der afholdt en workshop i forhold til afviklingen af testforløbet, hvorefter inklusionen af 

patienter samt testforløbet startede. Testforløbet blev i juni 2018 afsluttet med en evaluering, som ligger til 

grund for denne rapport. 

 

 

Figur 2 - Tidsplan 

 

Inklusion 
En forudsætning for opstart af testforløbet var, at første besøg altid var fysisk med det formål at skabe en 

relation. Der blev inkluderet ni patienter, som anvender IPhone 5 eller nyere modeller. Derudover blev to 

patienter, som anvender android inkluderet, disse patienter indtastede derfor selv deres blodtryksmålinger 

ind i Mit Forløb i Region Syddanmark. Derfor har der i alt været 11 patienter inkluderet i testforløbet. 

Arbejdsgang for inklusion: 

1. Sundhedsprofessionel informerer om forløbet og får underskrevet samtykkeerklæring  
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2. Teknisk fagperson uddeler installationsmanual og brugsmanual (se bilag 1 og bilag 2). 

Patienterne får som udgangspunkt begrænset information i klinikken, og skal derefter selv gennemføre 

installationen af blodtryksapparat samt de nødvendige apps og sammenkobling af disse i eget hjemme.  

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

hypertensionsklinikken. Interviewguiden til de udførte telefoninterviews fremgår af bilag 3.  

I følgende afsnit fremgår resultaterne fra analysen af interviewene.  

Nedenfor fremgår et skema med de ti patienters alder og beskæftigelse: 

Alder Beskæftigelse 

67 år Sygeplejerske 

55 år Indkøbschef 

46 år Sygemeldt 

54 år Halvvejs sygemeldt – værkfører 

38 år Læge 

44 år Underviser 

67 år Pensionist (fortid inden for salg) 

55 år Økonom 

51 år Projektleder 

57 år Direktør 

 

Ud af de ti patienter har ni indsendt blodtryksmålinger til hypertensionsklinikken, og otte ud af dem har 

haft en telefonkonsultation med en læge eller sygeplejerske på baggrund af disse målinger. En patient har 

ikke indsendt blodtryksmålinger, da patienten valgte at trække sig fra testforløbet. Denne patient har 

derfor heller ikke haft en telefonkonsultation. Derudover har en patient, som har indsendt 

blodtryksmålinger ikke haft en konsultation, da patientens telefonnummer ikke fremgik af journalen, 

hvorfor patienten i stedet fik svar på indsendte blodtryksmålinger via post.  

Oplevelser med installation af Apple HealthKit 
I forbindelse med evalueringen blev patienternes tekniske kompetencer afsøgt ved at bede dem vurdere 

deres 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 herunder 

mobilbank. Der ses en spredning på syv mellem højeste og laveste egenvurdering, og patienterne med både 

højseste og laveste egenvurdering har indsendt målinger og har efterfølgende haft en telefonkonsultation.  
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Figur 3 - Overblik over vurdering af patienternes egne tekniske kompetencer 

Ud fra de ti interviews fremgår en klar tendens til, at deltagerne i testforløbet har oplevet den mundtlige 

information omkring testforløbet som meget fin og dækkende. Derudover var langt størstedelen af 

patienterne tilfredse med den mundtlige tekniske introduktion, som klædte dem på til at kunne klare 

installationen selv. Der er en patient, som gerne vil have haft illustreret, hvordan man skulle gennemføre 

installationen.  

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

Der var en patient, som havde udfordringer med at bruge A&D connect-appen. Patienten ringede til teknisk 

fagperson og fik support, og så gik det fint herefter. Der var også en patient, som fik hjælp af sin ægtefælle 

til installationen. Herudover var der en patient, som havde en udfordring med, at da hun fik taget det 

udlånte udstyr i brug, så lå der allerede blodtryksmålinger gemt, som blev overført til hendes telefon under 

opsætning.  

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. En 

patient oplevede, at manualen indeholdt indforståede ord og forkortelser, som gjorde det lidt vanskeligt at 

følge manualen. Her blev der eksempelvis refereret til ”et dashboard”, som patienten ikke vidste hvad var. 

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. Derudover var der en overordnet 

tilbagemelding omkring, at patienterne godt kender til de fundamentale ting omkring det at tage 

blodtryksmålinger. 

Oplevelser med brug af Apple HealthKit 
Der har i brugssituationen med løsningen været tre patienter, som har haft udfordringer med at overføre 

målinger, hvor det opleves som om, at det er svært at oprette forbindelse.  

”Det vil ikke samarbejde. Det er mellem blodtryksapparatet og A&D connect, hvor det kan 

være svært at overføre. Der kan også være problemer med at overføre mellem A&D connect 

og Mit Forløb (i region Syddanmark, red.). Så prøver jeg at slukke og genstarte, og så virker 

det typisk igen.”  

- Patient  
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Derudover har seks patienter oplevet det som nemt og ligetil, og de har oplevet, at det er gået fint. En af 

disse var dog lidt i tvivl, om han skulle gemme blodtryksmålingerne i Mit Forløb i Region Syddanmark, 

hvilket skabte lidt forvirring. En anden patient som også havde en god oplevelse med brug af løsningen 

havde desuden en god oplevelse under brug, hvor han fandt ud af, hvor meget løsningen kunne 

tidsoptimere det at tage blodtryk flere gange på en uge.  

”Jeg fandt ud af, at målinger, som er taget over tid eksempelvis på forskellige dage, bliver 

gemt på apparatet, og kan komme ind på telefonen samtidig, når jeg tager min telefon for at 

få dem ind. Så jeg kan måle, når jeg vil, og så hente alle målinger ind på mobilen på samme 

tid, når jeg skal sende dem. Det er smart og nemt, at jeg ikke skal være i nærheden af min 

telefon, når jeg bruger blodtryksapparat.” 

- Patient  

Der er ni ud af ti patienter, der har tilkendegivet, at de har haft glæde af løsningen med indsendelse af 

blodtryksmålinger.  

”Med denne løsning kan jeg tage målinger, når jeg vil. Det er mere fleksibelt” 

 - Patient 

”Det har fungeret. Det er effektivt og rationelt. Det giver en vis tryghed at have de her ting.” 

 - Patient 

Derudover er der en af patienterne, som har haft glæde af teknologien, men som har oplevet, at der har 

været en udfordring fra sygehusets side af, hvor patienten ikke er blevet ringet op, når hun skulle være 

blevet det. Der var herudover en patient, som ikke havde glæde af løsningen, og som valgte at stoppe med 

testforløbet på den baggrund, at det blev oplevet som en smule mere besværligt end bare at tage sit 

blodtryk, som det bliver gjort normalt. 

Oplevelser med telefonkonsultationer 
Der er som tidligere beskrevet otte patienter, som har haft telefonkonsultationer med 

sundhedsprofessionelle fra hypertensionsklinikken efter indsendelse af blodtryksmålinger. Der er en klar 

tendens blandt patienterne, at kombination af løsningen med indsendelse af blodtryksmålinger efterfulgt af 

telefonkonsultation giver rigtig meget mening. 

Flere patienter er meget positive over, at de bliver ringet op meget præcist af hypertensionsklinikken.  

”Jeg er meget positiv over det. Jeg er meget imponeret over, at hun ringer meget præcist i 

forhold til den tid, som jeg får udleveret. Det er tidsbesparende for os allesammen” 

- Patient  

Der er desuden en klar tilkendegivelse fra patienterne om, at de foretrækker telefonkonsultationer ved 

småting og opfølgninger fremfor fremmøde i klinikken. En patient fremhæver, at en god blanding af 

telefonkonsultationer og fremmøde er foretrukket. I forlængelse heraf vurderer en patient, at det er en 

rigtig fin ordning, når man er kommet ind i forløbet, og understreger, at man skal lige skal i gang og have 

det første personlige møde, hvorefter det giver rigtig god mening med indsendelse af målinger og 
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telefonkonsultationer. Yderligere forklarer en anden patient på baggrund af vedkommendes kontrollerede 

forløb, at det giver rigtig god mening for ham med sådan en type løsning.  

”Mit forløb er kontrolleret, så det er lettere for alle parter, og jeg synes, at jeg får de samme 

informationer med. Det er nemmere for mig at gøre det sådan også i forhold til mit arbejde.”  

- Patient 

Derudover nævner en patient en udfordring i forhold til telefonkonsultationer, når hun får kontakt med 

andre sundhedsfaglige end den primære, hvor hun kan opleve det som lidt mærkeligt, når de ikke kender 

hende, og begge parter ikke har ansigt på hinanden, så kan det føles som om, at man bare lidt er en ting. 

En gennemgående tendens for patienterne i forbindelse med indsendelse af blodtryksmålinger og 

efterfølgende telefonkonsultation er, at de oplever det som væsentligt tidsbesparende. Derudover forklarer 

patienterne, at de undgår at skulle parkere, hvilket i sig selv kan være tidskrævende.  

”For mig er det meget bedre, når jeg kan klare det mens jeg er på arbejde 5 min, og jeg ikke 

skal tage en halv dag ud. Så det er rigtig godt.” 

- Patient  

”Det er nemt for mig. Jeg rejser meget af min arbejdsdag, så derfor ringer jeg ofte og ændrer 

min tid. Nu er det mere fleksibelt og det er nemmere at passe ind i min hverdag.” 

- Patient 

”Transporttiden er lang, og så skal man komme i god tid, så man kan nå at falde ned.” 

- Patient 

”Man sparer en masse tid. Sygehuset sparer en masse tid. Det er en win win situation” 

 - Patient 

Udviklingsmuligheder  
Der blev i evalueringen spurgt til, om patienterne kunne forestille sig hvordan, at det kunne gøres nemmere 

for dem at indsende blodtryksmålinger. I den sammenhæng var der en klar tilbagemelding fra størstedelen 

af patienterne om, at de ikke kan forestille sig, hvordan det kan gøres nemmere. Et forslag kom frem om at 

bruge en løsning, hvor man sætter stikket fra blodtryksapparatet direkte i sin iPhone, så iPhonen udgør 

displayet for blodtryksapparatet.  

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 har motivation for at købe eller bruge eksisterende blodtryksapparater til at kunne fortsætte med at 

indsende målinger. I forhold til at købe et blodtryksapparat fremhæver en patient, at prisen er afgørende 

for motivationen. En anden patient fremhæver et tema omkring kvaliteten på blodtryksapparater, og om 

det er muligt at lave en serviceaftale med kalibrering af apparater.  
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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. 

”På et tidspunkt var mit blodtryk meget lavt – så kunne jeg godt tænke mig, hvis jeg kunne 

komme i kontakt med nogle eller hvis jeg på forhånd vidste, hvad jeg skulle gøre for at tage 

handling.” 

- Patient 

”Noget der kunne være smart er, at man fik en skriftlig tilbagemelding, hvis ens faste 

sundhedsprofessionelle ikke er tilgængelig. Bare et par linjer. Det er noget i forhold til 

tryghed, at de kender ens forløb, og der derfor er tillid.” 

- Patient 

”Der har været fint. Jeg kunne godt tænke mig, at det var noget, som der kunne køre fast” 

- Patient 

Evaluering fra sundhedsprofessionelle på 

hypertensionsklinikken 
Der er foretaget et interview med Karoline Schousboe (KS), Overlæge, ph.d., klinisk lektor -  OUH Odense 

Universitetshospital, Endokrinologisk afdeling M samt et telefoninterview med en erfaren sygeplejerske fra 

ambulatoriet.  

Dette er en kort sammenskrivning af disse interviews. 

Hypertensionsklinikken står overfor en udfordring i forhold til et fremtidigt øget patientindtag. Det er 

således vigtigt at flytte patienter ind i kortere forløb, eksempelvis ved telefonkonsultationer, der er planlagt 

til at vare 10 minutter, mod de 20 minutter der er afsat til det fysiske besøg. 

Der er forskellige patientgrupper i klinikken, og KS ser en mulighed for at enkelte patientgrupper kan tilses 

udelukkende som telefonkonsultation. I dag får patienten taget blodprøver på hjemstedssygehus eller egen 

læge, og når blodtrykket også er sendt ind, vil lægen i mange tilfælde have nok til at en telefonkonsultation 

er nok. KS ser også hjemmemonitoreringsforløb anvendt til patienter i udredningsforløb, der kræver 

fleksibilitet i kontakt med lægen, da den åbner op for, at ændringer i medicin kan aftales uden fremmøde. 

Ved et fysisk møde i ambulatoriet vil patienten altid få taget et blodtryk, denne del kan ikke erstattes. Hvis 

der opstår udfordringer i behandlingen vil en patient, der har et tilbud om telefonkonsultation opleve at få 

en tid til et fysisk møde. Hypertensionsklinikken har en tilgang til organisering af patienternes forløb i 

afdelingen baseret på patientens behov, en agil og individualiseret tilgang der forbedres ved, at der nu er 

yderligere tilbud om hjemmemonitorering og mulighed for flere telefonkonsultationer. 

KS har valgt 10 minutter til telefonkonsultationer, og dette passer godt, erfaringsmæssigt er en telefon et 

effektivt og trygt medie – hvor der er en tilbøjelighed til at gå mere direkte ind i kernen af det, der skal tales 
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om. KS ser på nuværende tidspunkt ikke, at en ændring fra telefon til brug af skærmmedieret konsultation 

giver en betydelig merværdi, patienterne er generelt gode til at beskrive deres tilstand. 

I testen var vi interesseret i at vide, om patienter i optitrering af medicin kunne få forkortet deres forløb og 

dermed hurtigere få den rette dosering på behandlingen. Denne type patienter er ikke inkluderet i testen, 

men KS ser det som en mulighed, at disse forløb kan forkortes efter en individuel tilpasset plan. 

Hjemmemonitorering giver en god mulighed for at følge op på behandling løbende, og dermed et bedre 

beslutningsgrundlag for behandlingen.  

Sygeplejersken der til daglig arbejder med denne patientgruppe i ambulatoriet siger, at hun har oplevet, at 

patienterne har taget godt imod hjemmemonitorering via egen telefon. Ambulatoriet er blevet tilknyttet 

Mit Forløb i Region Syddanmark i processen, og det gør en stor forskel. Personalet ved nu at patienten har 

adgang til information - og de patienter der ikke anvender Apple HealthKit, kan selv taste data ind i Mit 

Forløb i Region Syddanmark. Hypertensionsklinikken har en individualiseret tilgang til patienten, og dermed 

en opmærksomhed på, at ikke alle patienter kan måle og sende egne data, sygeplejersken understreger, at 

der skal være en opmærksomhed på, at en opstået sygdom kan medføre, at man i perioder ikke har 

overskud til det samme, som man plejer, og kan have svært ved at koncentrere sig.  

Personalet på hypertensionsklinikken har løbende under testforløbet tilpasset arbejdsgangen ud fra de 

eksisterende arbejdsgange, da der under testforløbet blev identificeret behov for tilpasning af disse.  

Den største ændring i arbejdsgange er sket som følge af, at klinikken er kommet på Mit Forløb i Region 

Syddanmark.  

Det har betydet ændringer i de breve, der sendes til patienterne, hvor der nu er et link til Mit Forløb i 

Region Syddanmark, og når patienterne får en telefonkonsultationstid bliver de informeret om, at tiden er 

vejledende, og at det i praksis vil svare til at sidde i et venteværelse. 

Arbejdsgang ved testforløbets afslutning: 

1. E-post med indkaldelse inkluderer link til Mit Forløb i Region Syddanmark 

2. Ved forundersøgelsen vurderer lægen, om patient er egnet til at anvende Apple HealthKit 

3. Ved næste møde bliver den egnede patient introduceret til Apple HealthKit af en sygeplejerske før 

patienten kommer ind til lægen, hvor dette aftales endeligt 

4. Dernæst bestemmes forløbet individuelt og ud fra de behov patienten har, og hvad der er 

nødvendigt i forhold til behandlingen. 
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Kort opsummering 
Der tegner sig et billede af, at løsningen med Apple HealthKit fungerer i patentforløb med positiv betydning 

for patienten. Det ser ud til, at patienterne tager godt imod muligheden for at kunne måle blodtryk i eget 

hjem for efterfølgende at sende det ind til sygehuset. De er positive over for telefonkonsultationer, men 

det er vigtigt, at det første møde er et fysisk møde med henblik på at danne en relation. Værdien for 

patienten ligger også i øget fleksibilitet, og det er positivt, at man undgår transport til sygehus og parkering.  

I testforløbet er opstået mindre tekniske udfordringer i forhold til håndtering af telefon og 

blodtryksapparat. Det ses som en 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. 

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. Det anvendte apparat i 

testen koster i foråret 2018 under 400,- og er ikke langt over prisen for analoge apparater. I fremtiden 

forventes, at samme mulighed opstår for Android-telefoner – har man i dag en Android-telefon viser denne 

test også, at man kan tage et blodtryk med et analogt apparat og taste værdierne direkte ind i Mit Forløb i 

Region Syddanmark. 

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 hypertensionsklinikken har fået gennem projektet og med den løbende tilpasning af 

arbejdsgang i forhold til løsningen, har hypertensionsklinikken 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 hypertensionsklinikken udarbejdet en 

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

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

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

procedurer, der går udover patientens eksisterende erfaring og viden. I forlængelse heraf har patienter 

forskellige forudsætninger både omkring deres sygdomsforløb og tekniske erfaring, derfor bør det være 

tydeligt hvilken del af informationen der regnes som obligatorisk, at patienten læser. Hertil anbefales det, 

at der i vejledningen fremgår kontaktoplysninger på support. 

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

være til gavn for patienten. Dette indebærer en vurdering af om de er i stand til at bruge løsningen samt 

foretage installationen. Derudover anbefales det, at tekniske løsninger til sygdomsforløb introduceres, når 

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

Fremtidig organisering af hypertensionsklinikken kan medføre at patienter kan komme til at træffe læger i 
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telefonen som de ikke har mødt fysisk. Det kan eventuelt overvejes om der i et fremtidigt tilbud bør være 

en mulighed for både telefon- og videokonsultation.  

Videokonsultationen vil til dels kunne kompensere for det manglende fysiske møde. Det er vigtigt at 

påpege at afdelingen prioriterer den indledende relationskabelse. 

Det anbefales at der udarbejdes en klar arbejdsgang omkring telefonkonsultationer og patientens rolle, 

hvad forventes af patienten op til en konsultation, samt en afklaring af forventninger ift opkald og 

forsinkelser.  

Da patienterne i dag selv køber deres blodtryksapparater anbefales, at der på sigt udarbejdes anbefalinger i 

forhold til køb af devices med Bluetooth overførte data. Sundhedssektoren har specifikke krav til devices, 

som må anbefales til patienter/borgere, der indeholder forholdsregler omkring overførsel af data, 

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

nærmere beskrivelse af dette i guiden, Guide til deling af sundhedsdata. 
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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 
blodtryksmålinger på hypertensionsklinikken, 
hvor du har haft kontakt med Karoline 
Schousboe og Christian Tvede i forbindelse med 
opstart af forløbet. 

Formålet med testforløbet er at afdække 
potentialet for at indsende egne 
blodtryksmålinger til hypertensionklinikken 
forud for en telefonkonsultation, og jeg ringer 
derfor til dig for at følge op på dine oplevelser 
med at indsende blodtryksmålinger. 

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. 20 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 
 

Hvordan oplever patienten 
inklusionen til Apple HealthKit og 
telefonkonsultationer 
 

Hvordan oplever du den mundtlige information omkring indsendelse 
af blodtryksmålinger og telefonkonsultationer ved den indledende 
introduktion på hypertensionsklinikken? 

Hvordan oplever patienten den 
tekniske introduktion 
 

Hvordan oplever du den mundtlige tekniske introduktion til 
installation af det udleverede udstyr, som du får af en teknisk 
fagperson inden du tager hjem, og selv foretager installationen? 
 

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 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 
 

Hvordan oplever du, at det er gået med at indsende 
blodtryksmålinger?  
 

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

(Hvis patienten IKKE HAR haft succes med/glæde af teknologien) 
Hvad vurderer du, kan være årsagerne til, at løsningen med 
indsendelse af blodtryksmålinger ikke har fungeret for dig? 

(Hvis patienten HAR haft succes med/glæde af teknologien) 
Hvad vurderer du, kan være årsagerne til, at løsningen med 
indsendelse af blodtryksmålinger har fungeret godt for dig? 
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Hvordan oplever patienten 
afholdelse af telefonkonference 

 
 

Har du afholdt en telefonkonsultation med Karoline Schousboe på 
hypertensionsklinikken efter indsendelse af blodtryksmålinger? 
 

(Hvis ja) Hvad er din oplevelse af en telefonkonsultation? 
- foretrækker du en telefonkonsultation fremfor at møde op på 
klinikken? 

(Hvis nej) Hvorfor ikke? 
 

Hvilken forskel gør det for dig, at du ikke skal ind på klinikken for at 
have taget blodtryk samt for at gå til konsultation? 
 

Afdækning af 
udviklingspotentiale  

Hvordan kan det gøres nemmere for dig at indsende 
blodtryksmålinger?  
 

Har du på baggrund af deltagelse i testforløbet motivation for nu at 
købe dit eget blodtryksapparat til at indsende målinger til 
hypertensionsklinikken? 

(Du kan selv købe et BT-apparat. Jeg sender gerne et link til det 
apparat, som du har brugt i testen – Vær opmærksom på, at OUH 
anbefaler, at man ikke anvender blodtryksapparater, som sender data 
andre steder hen end Apples Sundheds-app og Mit Forløb i Region 
Syddanmark) 
 

Afrunding 
 

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

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

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! 
 

 

 


