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CoLab Odense er et samarbejde mellem Odense 

Universitetshospital og Odense Kommune med 

fokus på offentlig-privat udvikling på tværs af 

sundhedsvæsenet. Vi arbejder for at udbrede 

velfærdsteknologi til gavn for borgere, offentlige 

institutioner og virksomheder. 

1. Indledning 
Evalueringsrapporten er udarbejdet af CoLab Odense med 

henblik på at dele erfaringer og anbefalinger, der er opnået 

i projekt Mit Diabetes Forløb På Tværs. 

Projektet blev udført i et samarbejde mellem CoLab Oden-

se, Diabetesambulatoriet ved H.C. Andersen Børnehospital, 

Svendborg Kommune og MedWare. Projektperioden var fra 

september 2016 til november 2018. CoLab Odense var projektejer med ansvar for projektledelse, fundrai-

sing, inddragelse af eksterne parter, udvikling og afholdelse af workshops samt evaluering. Projektet er 

finansieret af midler fra Aktivitetspuljen. 

2. Baggrund 
Det kan være en udfordring for både patienter, pårørende og behandlere når behandlingsforløb går på 

tværs af sektorer. Især kommunikation og overlevering af oplysninger mellem hospital, kommune og pati-

ent kan være vanskelig for alle parter. Det skyldes i høj grad mangel på tekniske løsninger, som kan gøre 

det muligt på en enkel og effektiv måde, der lever op til persondataloven. Alle parter udtrykker behov for 

en løsning til bedre kommunikation, så patienterne kan få mere sammenhængende behandlingsforløb. 

I forbindelse med forløb ved Region Syddanmarks hospitaler har patienter mulighed for at kommunikere 

med behandlere gennem appen Mit Forløb i Region Syddanmark, som dog hidtil har været monosektoriel.  

Første del af projektet har været at videreudvikle Mit Forløb i Region Syddanmark til at blive en tværsekto-

riel kommunikationsplatform, hvor hospital, kommune og patient kan kommunikere sikkert med hinanden 

gennem appen. Hermed har patienten fået en let tilgængelig kommunikationsplatform, hvor alle behandle-

re kan kontaktes samtidigt. Desuden minimeres tabet af information mellem de to sektorer.  

Anden del af projektet har været at udvikle Dialog appen, der er en sikker app til de udkørende sundheds-

plejersker, som hermed til enhver tid har adgang til kommunikation og oplysninger omkring barnet med 

type 1 diabetes. 

Tredje del af projektet har været udviklingen af en skabelon under Mit Forløb i Region Syddanmark appen. 

Skabelonen skal sikre, at forældre får adgang til et dokument, der i samspil med lægen, kan udfyldes med 

relevante og aktuelle informationer om barnets diabetes. Skabelonen kan så udleveres til relevante an-

svarspersoner. Desuden skal projektet undersøge værdien af Mit Forløb i Region Syddanmark appen. 

3. Vækst 
CoLab Odense arbejder med perspektiver på at understøtte vækst i virksomheder, der udvikler løsninger til 

sundhedssektoren - at udvikle tæt på patient og kliniker er vigtigt for udviklingen af gode løsninger. Med-

Ware, som har udviklet Mit Forløb i Region Syddanmark, der anvendes på alle Region Syddanmarks hospita-

ler har udviklet ”broen”, der muliggør den tværsektorielle kommunikation. Desuden har MedWare udviklet 
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Dialog appen. Disse løsninger er nu tilgængelige elementer i deres samlede portefølje. Projektet kan hertil 

skabe viden omkring udviklingspotentialer. 

4. Formål med rapport 
Formålet med rapporten er at evaluere hvorvidt patienter, pårørende og sundhedsprofessionelle oplever 

værdi af: 

 Adgang til relevante informationer gennem Mit Forløb i Region Syddanmark appen 

 Den tværsektorielle kommunikationsplatform i Mit Forløb i Region Syddanmark appen 

 Dialog appen til udkørende sundhedsplejersker 

5. Afvikling af projekt 

5.1. Tidsplan 
Puljemidler fra Aktivitetspuljen blev tildelt projektet ultimo september 2016. Projektet udsættes grundet 

interne strukturændringer i involverede projektpartnere, hvorfor projektet først er detailplanlagt marts 

2018. Inklusion af patienter påbegyndtes medio april 2018 og foregik løbende frem til medio august. Test-

perioden forløb fra medio april til medio september. Bestemt af inklusionstidspunkt har testperiode været 

op til atten uger. Såfremt slutevaluering finder positive resultater, overdrages løsninger til drift efter endt 

projektperiode. 

Figur 1. Tidsplan for projektet 

 

5.2. Metoder 
Projektet blev gennemført i tværsektorielle behandlingsforløb ved H.C. Andersen Børnehospital hos børn 

med diabetes. Alle børn fra Svendborg, Assens, Middelfart og Nyborg kommune fik tilbudt deltagelse i pro-

jektet. Kun børn fra Svendborg havde mulighed for kommunikation med både hospital og kommune gen-

nem Mit Forløb i Region Syddanmark appen. Børn fra andre kommuner havde mulighed for kommunikation 

med hospitalet gennem appen. 

Syv børn fra Svendborg kommune med diabetes blev inkluderet i projektet og sammenlagt toogfyrre børn 

fra Assens, Middelfart og Nyborg Kommune blev inkluderet.  
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Til evaluering er der benyttet spørgeskema, som blev udleveret til alle deltagere gennem Mit Forløb i Regi-

on Syddanmark appen. Deltagerne modtog ligeledes e-mails med henvisning til spørgeskemaet. Spørge-

skemaet blev besvaret af fem borgere fra Svendborg Kommune og sammenlagt seks borgere fra Assens, 

Middelfart og Nyborg Kommune. To af de i alt elleve respondenter har svaret, at de ikke har benyttet Mit 

Forløb i Region Syddanmark appen. Derfor var størstedelen af spørgsmål kun relevant for de resterende ni 

respondenter at besvare. 

6. Evaluering fra patienter og pårørende 
Tabel 1 (side 6) viser respondenternes besvarelser på spørgeskemaet omhandlende brugen af Mit Forløb i 

Region Syddanmark appen.  

Viden om diabetes 

Det ses, at 9 ud af 11 respondenter er meget enige eller enige i, at det er godt at have en app, hvor de kan 

finde informationer om det at leve med diabetes. I forlængelse heraf er 8 ud af 9 respondenter meget 

enige eller enige i, at appen er god til at give viden om at leve med diabetes. Ligeledes er 8 ud af 9 

respondenter meget enige eller enige i, at appen let og hurtigt kan give et overblik over relevante 

oplysninger og kontakter. 

Kommunikation 

8 ud af 11 respondenter er meget enige eller enige i, at det er godt at have en app, hvor de kan 

kommunikere med behandlere ved både hospital og kommune. 4 ud af 9 respondenter vil hellere bruge 

appen end e-mail, når de skal kontakte behandlerne. 2 ud af 9 vil hellere bruge appen end telefonopkald til 

kontakt. Med henblik på præferencer for kontakt via app, e-mail eller telefon er der en stor andel af 

respondenter der besvarer neutralt.    

Brug af appen 

8 ud af 9 respondenter er meget enige eller enige i, at appen er let at bruge. Hertil svarer 8 ud af 9 

respondenter, at de tror, de vil fortsætte med at bruge appen.  

Vidensmoduler 

Mit Forløb i Region Syddanmark appen er opbygget således, at det er muligt for den enkelte afdeling på 

hospitalet at oprette de vidensmoduler, som de finder relevante for patientgruppen. Til spørgsmålet 

omhandlende hvilke vidensmoduler i appen respondenterne har haft mest gavn af er ’Diabetesteamet’ og 

’Om diabetes’ dominerende. Under ’Diabetesteamet’ findes viden om funktioner for de forskellige 

faggrupper samt forberedelse til konsultationer. Under ’Om diabetes’ findes viden om diabetes, mad, 

bevægelse, rejser, udstyr og rettigheder. Herudover svarer respondenter, at de har fundet gavn af 

’Medicinpas’, der giver dokumentation for nødvendigheden af medbragt medicin på rejser. 

Tabel 2 (side 7) viser hvor mange gange de enkelte moduler er tilgået at brugerne. Her ses, at brugerne især 

har benyttet modulerne ’Om diabetes’ og ’Diabetesteamet’, hvilket stemmer overens med, at de fandt 

størst gavn af disse. 

Blandt brugere fra Svendborg var der ikke tilstrækkelig tilbagemelding til at fremhæve hvilke 

vidensmoduler, der blev fundet mest gavnlige.
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TABEL 1. SPØRGESKEMABESVARELSER   

  Meget enig Enig Hverken 

enig eller 

uenig 

Uenig Meget 

uenig 

Ved ikke/ikke 

relevant 

 

Jeg synes, det er godt at have en app, hvor jeg kan finde informationer om det 

at leve med diabetes* 

 

  

5 

 

4 

 

2 

 

0 

 

0 

 

0 

Jeg synes, det er godt at have en app, hvor jeg kan kommunikere med behand-

lere ved både hospital og kommune* 

 

 3 

 

5 3 0 0 0 

Jeg synes, at "Mit Forløb i Region Syddanmark" er let at bruge 

 

 3 5 1 0 0 0 

”Mit Forløb i Region Syddanmark” er godt til at give viden om at leve med 

diabetes 

 

 1 7 1 0 0 0 

Med "Mit Forløb i Region Syddanmark" kan jeg let og hurtigt få et overblik 

over relevante oplysninger og kontakter, når man lever med diabetes 

 

 2 6 1 0 0 0 

Jeg tror, at jeg vil fortsætte med at bruge "Mit Forløb i Region Syddanmark" 

 

 2 6 1 0 0 0 

Jeg vil hellere bruge "Mit Forløb i Region Syddanmark" end telefonopkald, 

når jeg skal i kontakt med behandlerne 

 

 0 2 5 1 0 1 

Jeg vil hellere bruge "Mit Forløb i Region Syddanmark" end e-mail, når jeg 

skal i kontakt med behandlerne 

 

 1 4 3 0 0 0 

*Elleve respondenter til spørgsmålet. Der er ni respondenter til alle andre spørgsmål, da to respondenter ikke har benyttet appen.    
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TABEL 2. OVERSIGT OVER HVOR MANGE GANGE DE ENKELTE MODULER I APPEN ER TILGÅET AF 

BRUGERNE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Opsummering af resultater 
Værdi af adgang til relevante informationer gennem Mit Forløb i Region Syddanmark appen 

Besvarelser på spørgeskema viser, at deltagerne oplever stor værdi af Mit Forløb i Region Syddanmark ap-

pen. Især adgangen til relevante informationer samt viden om diabetes er værdiskabende. Det understøt-

tes af positive besvarelser hvor langt størstedelen af deltagere mener, at appen er god til at give viden om 

det at leve med diabetes samt god til let og hurtig adgang til relevante informationer. Værdien af appen 

understøttes af følgende kommentar fra en af patienterne, der deltog i projektet: 

Pige, 15 år 

”Mit Forløb har hjulpet mig til at se hvordan jeg skal ligge (red. blodsukker), når jeg skal drikke og hvordan 

man kan drikke sikkert. Det hjalp, da vi skulle rejse ved blandt andet at huske mig på hvordan man bruger 

pen hvis nødvendigt, og så panikkede jeg, da jeg mistede mit medicinpas, men på Mit Forløb kan man be-

stille et nyt. Det har hjulpet med tommelfingerreglerne ved kulhydrat tælling, når man eventuelt spiser ude. 

Appen viser også hvordan man kan forberede sit blodsukker godt, inden træning; altså hvad man skal spise” 

Værdi af den tværsektorielle kommunikationsplatform i Mit Forløb i Region Syddanmark appen 

Med henblik på appen som en tværsektoriel kommunikationsplatform er værdien mindre tydelig. Største-

delen af deltagerne svarer, at det er godt at have en app, hvor de kan kommunikere med behandlere ved 

både hospital og kommune. På trods af disse besvarelser oplevede vi dog, at deltagerne under testperioden 

stort set ikke benyttede appen til kommunikation. Der blev sendt ganske få beskeder til H.C. Andersen Bør-

nehospital og ingen til Svendborg Kommune. At appen ikke blev benyttet til kommunikation kan skyldes 

flere ting. For det første er målgruppen (børn med diabetes) i forvejen tæt fulgt og har faste og planlagte 

konsultationer med de tilknyttede læger og sygeplejersker i ambulatoriet. Hermed er behovet for løbende 

kommunikation begrænset, da spørgsmål kan stilles personligt ved konsultation. For det andet giver appen 

mulighed for, at patient og pårørende selv kan finde svar på rigtig mange spørgsmål gennem vidensmodu-

lerne. For det tredje er diabetes en sygdom der er godt kontrolleret, hvorfor akut opståede problemer ikke 

forekommer ofte. Alt i alt kunne det tyde på, at det giver patient og pårørende en værdi at have mulighe-
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den for at kontakte de sundhedsprofessionelle, men at det for denne målgruppe sjældent vil være et behov 

i praksis. 

Værdi af Dialog appen til udkørende sundhedsplejersker 

Som nævnt blev der ikke i testperioden sendt nogen beskeder til sundhedsplejersken ved Svendborg Kom-

mune og ”Dialog appen” kom derved ikke i brug under testperioden. Den tekniske funktionalitet af appen 

blev testet inden testperioden men anvendelsen i praksis samt værdien af denne er uklar. 

Sammenlagt blev 75 patienter tilbudt deltagelse i projektet. Heraf accepterede 49 patienter, som derfor 

blev inkluderet. De sundhedsprofessionelle oplever her en klar tendens, som viser, at det især er ”nye” 

patienter, der finder løsningen interessant. De sundhedsprofessionelle oplever, at ”gamle” patienter, som i 

længere tid har været i behandling, har deres faste rutiner og værktøjer, hvilket gør dem mere modvillige 

mod nye tiltag. Som det fremgik af spørgeskemabesvarelser samt ovenstående opsummering af resultater 

vurderer størstedelen af patienter dog appen som gavnlig, når de prøver den. De sundhedsprofessionelle 

vurderer, at appen fremadrettet vil være til gavn for især ”nye” patienter. 

Det konkluderes, at Mit Forløb i Region Syddanmark appen har potentiale til at skabe værdi for børn med 

diabetes samt deres pårørende. Dette først og fremmest på baggrund af adgangen til relevante informatio-

ner udarbejdet af læger og sygeplejersker på hospitalet. Appen som en tværsektoriel kommunikationsplat-

form kan måske have værdi for andre patientgrupper. 


