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 Resume  

I denne rapport beskrives patienters og personales erfaringer med og holdninger til afprøvning af to tekno-

logier, som skal sikre sikker overførsel af sundhedsdata mellem patient og personale (SSPP-projektet).  

Det drejer sig om  

 Coala, en teknologi til monitorering af hjertefunktion hos hjertepatienter, som lider af hjertesvigt 

eller atrieflimmer. Afprøvningen er foretaget i Kardiologisk Ambulatorium ved OUH, Svendborg.  

 

 HPN-kufferten, som er en teknologi, der er blevet testet af patienter med tarmsygdomme, som 

modtager parenteral ernæring via centralt venekateter (CVK). Afprøvningen er foretaget i HPN-kli-

nikken ved afdeling S, OUH, Odense.  

Efter projektperioden er patienter og personale blevet interviewet enkeltvist pr. telefon om deres holdnin-

ger og erfaringer med hjemmemonitorering. Det drejer sig om i alt fem sygeplejersker og elleve patienter. 

Resultatet af disse interviews fremgår af denne rapport.  

Generelt ser både patienter og personale positivt på at anvende hjemmemonitorering og virtuelle konsulta-

tioner i et vist omfang.  

Patienter og personale er med en enkelt undtagelse tilfredse med Coala-teknologien, som de finder let an-

vendelig og tryghedsskabende. 

For HPN-kufferten er erfaringerne mere blandede. I projektet har været tekniske problemer både under 

opstart og i forløbene, og patienterne er skeptiske med hensyn til om hjemmemonitoringen giver de oplys-

ninger, der er nødvendige for deres sygdomsforløb.   
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 Indledning 

Projektet Sikker Sundhedsdata mellem Patient og Personale (SSPP) udspringer af en pulje under Sundheds- 

og Ældreministeriet til brug for partnerskaber mellem national infrastruktur og lokal digitalisering og evalue-

ring af implementering, som har til formål at udvide den nationale datainfrastruktur.  

I løbet af de næste 20 år vil befolkningssammensætningen ændres markant med flere ældre og kronikere. 

For at imødekomme fremtidens behov arbejder OUH med patienters mulighed for at få behandling i eget 

hjem og ikke kun ved fysisk fremmøde.  

Projektets formål er at supplere den nationale it-infrastruktur ved at muliggøre sikker, trådløs dataforsen-

delse fra wearables via appen Mit Sygehus til KIH-databasen1.  

Den udviklede løsning er blevet afprøvet i to testcentre. Denne rapport indeholder en evaluering af patien-

ters og personales erfaringer med og holdninger til teknologierne.  

Evalueringen omfatter test af to teknologier:  

 Coala er en teknologi, der er blevet testet til monitorering af hjertefunktion hos hjertepatienter, 

som lider af hjertesvigt eller atrieflimmer. Afprøvningen er foretaget i Kardiologisk Ambulatorium 

ved OUH, Svendborg. Patienterne måler selv deres hjertefunktion og overfører de målte værdier 

via Coala-appen til Mit Sygehus. Patienterne tilbydes videokonsultationer, hvor målinger og deres 

betydning gennemgås med sygeplejerske fra Kardiologisk Ambulatorium. Teknologien består af en 

Coala EKG-måler og Coala-appen.  

 

 HPN-kufferten er en teknologi, der er blevet testet af patienter med tarmsygdomme, som modtager 

parenteral ernæring via centralt venekateter (CVK). Afprøvningen er foretaget i HPN-klinikken ved 

afdeling S, OUH, Odense. Teknologien består af en øresensor (CosinusS), der måler ilt-saturation i 

blodet og temperatur, en vægt, en blodsukkermåler, en mini-computer og en iPad til videoopkald.  

For begge teknologier gælder, at man ønsker at finde ud af om hjemmemonitorering og videokonsultation i 

fremtiden kan erstatte nogle af patienternes fremmødekonsultationer. 

 Læsevejledning 

Patienters og personalets erfaringer med og holdninger til brug af udstyr til hjemmemonitorering på to afde-

linger er blevet undersøgt ved hjælp af en række interviews. I rapporten beskrives først resultater af inter-

views med patienter på Kardiologisk Ambulatorium, OUH Svendborg, og herefter følger personalets. Herefter 

følger tilsvarende beskrivelse for patienter og personale på HPN-klinikken ved afdeling S, OUH, Odense. Po-

inter illustreres og underbygges med citater fra respondenterne. Diskussion og konklusioner er udført sepa-

rat for de to afdelinger og teknologier. 

                                                           

1 KIH-databasen er en tværsektoriel database til deling af hjemmemonitoreringsmålinger 
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 Metode 

For begge underprojekter gælder, at patienters og personales erfaringer og holdninger blev afdækket ved 

hjælp af telefoniske enkeltinterviews af ca. 30 minutters varighed. Inden var forskellige tilgange blevet dis-

kuteret, herunder fokusgruppeinterviews og enkeltinterviews, hvor interviewer og respondent sidder over 

for hinanden. Flere forhold, primært COVID-19-situationen samt travlhed i de relevante personalegrupper, 

der også oplevede stor udskiftning og personalemangel, førte til, at telefoninterview valgt som den gennem-

gående tilgang. 

Alle respondenter blev kontaktet pr. telefon, hvor de blev bedt om at medvirke, og et tidspunkt for interview 

blev fastlagt. Alle adspurgte, med undtagelse af én patient fra HPN-projektet, indvilligede. På det aftalte tids-

punkt blev respondenterne ringet op af interviewer, der foretog interviewet og med respondenternes tilla-

delse optog det.  

Forud for hvert interview havde interviewer udarbejdet to semistrukturerede interviewguides for hvert del-

projekt, en til patienter og en til personale. Guiderne blev udviklet på baggrund af projektbeskrivelsen og i 

dialog med de to projektledere. De blev ikke fulgt slavisk, men blev brugt som en ramme for at holde overblik 

over de emner, der skulle afdækkes i interviewet. Efterfølgende er der skrevet korte referater af hvert inter-

view, og hvert interview er blevet lyttet igennem flere gange for at trække relevante erfaringer, holdninger 

og citater ud. Interviewguides er vedlagt som bilag 1. 

I HPN-projektet blev også projektleder interviewet. Dette skyldes, at hun havde deltaget aktivt i udførelsen 

af selve projektet i de indledende faser, og derfor som den eneste besad viden og erfaring om dette. Til dette 

interview blev første del af interviewguide til personalet anvendt. Interviewet blev efterbehandlet på samme 

måde som de øvrige og indgår i afrapporteringen.  
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 Coala 

5.1 Baggrund 
Denne interviewundersøgelse belyser holdninger og erfaringer hos en række patienter og klinikere, der i for-

bindelse med et sygdomsforløb fik tilbudt at benytte måleudstyr, en såkaldt Coala. Patienterne lider af hjer-

tesvigt eller atrieflimmer, og er i behandling ved Kardiologisk Ambulatorium, OUH Svendborg. Coalaen er en 

EKG-måler, som anvendes til daglig hjemmemonitorering af patienternes hjertefunktion og trådløs overførsel 

af data til OUH ved hjælp af en app.  

Coala bliver anvendt af to forskellige patientgrupper:  

 Patienter med atrieflimmer, som får Coala med hjem i ca. en uge inden de skal dc-konverteres (stø-

des) for at stabilisere deres hjerterytme. Disse patienter blev fundet ved at gennemgå relevante 

patienter i afdelingen, kontakte dem pr. telefon og tilbyde dem teknologien. 

 Patienter med hjertesvigt, som får Coala med hjem og beholder den så længe, det skønnes nødven-

digt. Disse patienter blev inkluderet fra Hjertesvigtsklinikken, hvor de blev tilbudt teknologien i for-

bindelse med konsultation i deres forløb. 

Interviewer udvalgte otte patienter som respondenter fra en liste over de første 18 patienter, der deltog i 

projektet. Respondenterne er valgt ud fra et ønske om variation i køn og alder. Gruppen består af fire mænd 

og fire kvinder, og deres alder ligger mellem 39 og 78 år.  

Med henblik på at afdække klinikernes erfaring er tre klinikere blevet interviewet. Den ene er den sygeple-

jerske, der har været ansvarlig for udrulningen af projektet, mens de andre to har deltaget i projektet med 

enkelte af deres patienter. 

Alle interviews er udført som telefoninterviews i løbet af marts, april og maj 2021.  

5.2 Interviews med patienter 
Indledningsvist blev hver respondent bedt om kort at fortælle om sit sygdomsforløb, og derefter startede det 

egentlige interview. 

Respondenterne blev ikke spurgt til deres uddannelse og erhvervserfaring, men af kontaktoplysningerne 

fremgår, at den ene respondent er uddannet læge (tidligere alment praktiserende, nu pensioneret), hvilket 

interviewer derfor var bekendt med inden starten. En anden respondent afslørede ved sin sprogbrug, at hun 

er sygeplejerske (tidligere afdelingssygeplejerske, nu pensioneret). Dette kan have indflydelse på deres op-

fattelse og beskrivelse af forløbet. 

5.2.1 Før deltagelse i projektet 
Samtlige respondenter er blevet henvist til projektet via deres kontaktsygeplejerske i forbindelse med et 

sygdomsforløb ved Kardiologisk Ambulatorium på Medicinsk Afdeling M/FAM, Svendborg. De siger samstem-

mende, at de fik en tilstrækkelig præsentation af projektet, så de vidste, hvad de gik ind til, inden de sagde 
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ja til at deltage. En enkelt patient blev rekrutteret i forbindelse med en indlæggelse, hvor hun var ret dårlig 

og derfor ikke husker starten på sit forløb. 

5.2.2 Forberedelse på deltagelse i projektet 
Samtlige respondenter fortæller, at de har fået hjælp til opstart af brug af Coalaen af deres kontaktsygeple-

jerske fra Kardiologisk Ambulatorium. Det foregik på den måde, at sygeplejersken hjalp patienten med at 

downloade Coala-appen og demonstrerede brugen. Herefter testede patienten typisk selv funktionen i syge-

plejerskens nærvær.  

Alle respondenter svarer, at de synes opstarten gik let, og at de opfatter Coalaen som meget brugervenlig. 

Ingen oplyser at være stødt på opstartsproblemer, og efter introduktionen følte alle sig trygge og i stand til 

at bruge teknologien på egen hånd. Ikke alle kan huske hvor lang tid, de brugte på installation og test, da det 

ofte fandt sted i løbet af en konsultation, hvor der også foregik andet. De, der kan huske det, oplyser, at det 

tog ca. 15 minutter.  

 Det er nemt! Det er i hvert fald til at bruge for alle mennesker.  

 

 … og det (Coala) kan lige køre på mobiltelefonen, det er godt nok smart! 

 

 Jeg var så stolt af den, så alle oppe på afdeling A af sygeplejerskerne, de skulle se den…de skulle 

ligesom indvies, i hvad man nu kunne gøre. 

 

Nogle patienter fortæller, at de så instruktionsvideoen i forbindelse med opstarten, andre oplyser at have 

set den hjemme efterfølgende, og nogle har valgt den fra, fordi de ikke syntes, den var nødvendig. Alle, 

der har set filmen, synes den var god og informativ, og de fremhæver, at den er kort og enkel i sin ud-

formning. 

 

Samtlige respondenter oplyser, at de efter opstarten i Hjertesvigtsklinikken følte sig trygge ved at tage 

Coalaen med hjem og i stand til at foretage egne målinger. 

 

 Jeg synes jo det er dejligt at de sådan kan overvåge en. Jeg synes, fagre nye verden! 

 

 Jamen altså, det er jo fantastisk nemt og så så smart, det er det virkelig. Vi var vildt benovede 

over, at det kunne lade sig gøre.  

 

5.2.3 Deltagelse i projektet 
Ingen af respondenterne oplyser at have oplevet opstartsproblemer. Alle fandt Coalaen nem og brugervenlig, 

også når de selv stod med den derhjemme. Efter endt måling blev respondenterne bedt om at svare på et 

spørgsmål om deres velbefindende på engelsk. Det følte de sig ikke udfordret af, da de i forbindelse med 

introduktionen var blevet instrueret i altid at vælge den første svarmulighed, og derfor ikke behøvede at 

kunne forstå samtlige spørgsmål. Der findes dog en dansk oversættelse i den manual, der følger med Coalaen. 

En enkelt respondent oplevede i løbet af de uger, han brugte Coalaen, at den syv eller otte gange ikke vir-

kede. Når han ville foretage en måling, kunne han ikke få kontakt til modtageren på OUH. Han løste hver 
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gang problemet ved at lægge udstyret til side, vente lidt tid og forsøge igen, hvorefter det lykkedes for ham. 

Dog kunne han konstatere, at to af de målinger, han mente at have sendt ind, ikke var blevet registreret. Han 

kontaktede ikke Kardiologisk Ambulatorium vedrørende disse tekniske problemer, som ikke fik ham til at føle 

sig utryg. De øvrige respondenter oplyser, at udstyret virkede, når de skulle bruge det. 

En respondent fremhæver, at hun gerne selv ville have kunnet tyde sine EKG-målinger, så hun umiddelbart 

efter måling ville være i stand til at se, hvordan dagsformen var. 

En enkelt respondent, som har sundhedsfaglig baggrund, oplevede, at de EKG-kurver, der fremkom ved må-

ling, var for upræcise. Han har dagligt printet dem ud og konstateret, at han ikke kan se de p-takker, som han 

ved forekommer på hans målinger. 

Samtlige patienter oplever, at det ved brug af Coalaen lykkedes dem at give de oplysninger, de havde brug 

for at give til sundhedspersonalet. Flere af respondenterne har svært ved at svare på, om det ændrer deres 

forhold til sundhedspersonalet, fordi de forud for deres aktuelle sygdomsforløb var raske og derfor haft me-

get lidt erfaring med sundhedsvæsenet. Derfor føler de ikke, at de har et relevant sammenligningsgrundlag.  

Andre, mere erfarne patienter mener, at hjemmemonitorering og kontakt via apps og video er en fin løsning, 

men også har sine begrænsninger. De opfatter rutinemæssige kontroller og opfølgninger som velegnede, 

mens overbringelse af alvorlige beskeder fortsat bør ske ved fremmøde. 

Flere fremhæver de ugentlige videomøder med kontaktsygeplejersken, der supplerer hjemmemålingerne. 

Her havde de mulighed for at stille spørgsmål og kommentere. Nogle respondenter fortæller, at de løbende 

noterede, hvad der dukkede op i løbet af ugen, så de var godt klædt på til disse videokonsultationer. 

Adspurgt hvilke fordele respondenterne ser ved selv at måle og uploade monitoreringsdata, fremfor at skulle 

møde ind på sygehuset, nævner flere som det første, at de finder stor tryghed i, at deres hjertefunktion bliver 

monitoreret hver dag. De er meget trygge ved, at sundhedspersonale dagligt ser deres data og er klar til at 

gribe ind, hvis målingerne viser noget unormalt.  

 Jeg er meget tryg ved at sende dem (egne målinger) fordi trykket bliver taget af mine skuldre, 

nu sender jeg dem derned, og så er der nogle rigtigt dygtige folk, der kigger på det, og ser det 

helt tosset ud, jamen så tager de nok telefonen og ringer til mig. 

 

En yngre patient, der uden varsel fik en blodprop i hjertet og efterfølgende oplyser at have været meget 

psykisk påvirket af forløbet, fortæller, at det vigtigste for ham ved at deltage i projektet er en følelse af 

tryghed. Det føles trygt, at han hver morgen måler og uploader sine værdier til sygehuset, så han føler, 

at han bliver fulgt tæt. Han er glad for, at han får en besked om, at hans værdier er blevet korrekt over-

ført. Det eneste ændringsforslag han har til procedurerne i projektet er, at han ville ønske, at han fik en 

besked, hver gang sundhedspersonalet har været inde og tjekke hans værdier.  

 

 Jeg har følt mig tryg, og det har hjulpet på min psykiske tilstand. Så er der en ting mindre at be-

kymre sig om.  

 

Det gør en forskel for ham, at målingerne foretages hver dag, og ikke kun fx en gang om ugen ved konsulta-

tion. Han mener også, at det er lettere at være i ro inden målingerne, når han kan foretage dem i eget hjem.  
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 Blodtryk kan jo lige køre lidt i vejret, hvis vi lige pludselig kommer ned til en læge på sygehuset. 

Enkelte fremhæver uopfordret de helt lavpraktiske aspekter hjemmemonitorering, herunder fx at man slip-

per for transport og ventetid i forbindelse med fremmøde på sygehuset, men det er ikke de aspekter, der 

fylder mest hos respondenterne. Adspurgt svarer de dog, at det er en fordel at slippe for transport og vente-

tid. Nogle er glade for at være fri for at lede efter parkeringsplads, og en enkelt ser en fordel i at slippe for 

eksponering for corona-smitte ved at skulle møde op på sygehuset. 

 (om fordele) …100 % at man ikke skal transporteres frem og tilbage, men bare kan sidde i sit 

eget hjem og nemt få adgang til sygeplejersken.  

Nogle respondenter fremhæver, at selvom de er glade for muligheden for hjemmemonitorering, finder de 

det ikke egnet til alle situationer. 

 Det er ikke alle ting, der skal siges hen over en video, hvis det er mere alvorlige ting, synes jeg. 

 

 Hvis det er alvorligt vil jeg gerne sidde ansigt til ansigt og få at vide hvilke muligheder, der er.  

 

En respondent ser positivt på muligheden for at tage mere ansvar for sit eget sygdomsforløb. Hun fremhæver 

dog også, at det ikke er en mulighed for alle patienter. 

 

 Det man kan gøre, synes jeg man skal gøre, for man bliver også involveret i sin egen sygdom, og tager 

ligesom ansvar for noget. Det kan jeg godt lide, men det er jo ikke alle, der kan, vel? 

En enkelt respondent ser helt anderledes på fordele og ulemper ved hjemmemonitorering af hjertefunktio-

nen. For hans vedkommende giver det ikke øget tryghed. Tværtimod bliver han mere urolig. Han er vant til, 

at han i perioder mærker uro i sin hjerterytme, og at det er en tilstand, der i løbet af få minutter går over af 

sig selv. Mens han havde Coalaen, oplevede han, at han så snart han fik uro, følte trang til at måle sin hjerte-

rytme og på den måde fik gjort sig selv endnu mere urolig.  

 Apparatet fortæller noget om din tilstand… men hvis jeg ikke havde haft apparatet havde jeg bare 

sagt, nåh ja, det der, du har en gang imellem, det betyder ingenting, og så går man ligesom forbi, 

men det her, det bliver ligesom forstærket, synes jeg. 

De følgende dage kunne han mærke, at han blev stresset og urolig ved tanken, hver gang han skulle måle sin 

hjerterytme. Respondenten følte, at Coalaen fikserede ham i en sygdomsforestilling om noget, han tidligere 

ville have opfattet som helt normalt og ufarligt.  

 Fremover, bare det at jeg satte apparatet på, så var det ligesom at det begyndte at slå uregelmæs-

sigt. 

Respondenten, der selv har sundhedsfaglig baggrund, genkender fænomenet fra tidligere patienter, men kan 

ikke forholde sig professionelt til det, når han selv er patient.  

 I grunden viser den jo ikke det fulde billede af, hvordan jeg har det, den er ligesom med til at for-

værre det, lidt ligesom man siger med de der fitnessure med pulsmåler og sådan noget, hvor 
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mange læger har frarådet, at man går rundt hele tiden: hvordan er min puls nu, er den regelmæs-

sig, man bliver alt for fokuseret… 

5.2.4 Fremtid efter projektet 
De fleste respondenter svarer, at de i en eventuel fremtidig situation, hvor de får brug for monitorering i et 

sygdomsforløb, vil takke ja til at bruge udstyr til hjemmemonitorering. 

En enkelt respondent svarer, at han forventer at sige nej tak til et fremtidigt tilbud. Han vil hellere møde op 

på sygehuset fx en gang ugentligt, få foretaget de målinger, der er nødvendige, og derved slippe for at tænke 

på sin sygdom resten af tiden. 

De fleste respondenter vil gerne anbefale Coala og lignende teknologier til andre, der har behov for monito-

rering. Også her fremhæver de brugervenlighed og øget tryghed som væsentligste faktorer. 

 Hvis han (respondentens svigerfar på 95 år) fik det vist nede på sygehuset, og de brugte et kvarter 

på ham, så kunne han også bruge den her Coala. 

 

En enkelt svarer, at han vil undersøge folks tilgang til eget helbred før han anbefaler hjemmemonitorering. 

Teknologien kan være god for dem, der gerne vil vide, hvor de står, og som kan håndtere de hyppige målinger, 

men for andre vil det være at fastholde dem unødigt i et sygdomsbillede, som kommer til at fylde for meget 

i hverdagen og give anledning til bekymring. 

 

På spørgsmålet om, hvorvidt patienterne har ideer til forbedringer, fremkommer en række forslag: 

 

 At patienterne modtager en besked, hver gang sundhedspersonalet har været inde og tjekke deres 

værdier. Formålet er at øge trygheden. 

 

 At patienterne får mulighed for at lære at læse egne EKG-målinger, så de kan forstå resultater af 

målinger. 

 

 Bedre teknisk kvalitet, da EKG-målingerne er for utydelige, når de bliver printet ud. 

5.3 Interview med personale 

5.3.1 Før projektet 
I Coala-projektet har én sygeplejerske i Kardiologisk Ambulatorium haft en hovedrolle, idet hun som den 

eneste har været ansat med arbejdstid afsat til projektet. Hun, herefter benævnt projektsygeplejersken, er 

blevet lært op virtuelt af den ene projektleder og de to medarbejdere fra MedWare, som er knyttet til pro-

jektet. Efterfølgende har den anden projektleder været på besøg i ambulatoriet i Svendborg, hvor de også i 

fællesskab har arbejdet med Coalaen. Respondenten har haft en Coala med hjem og øvede sig på at teste 

alle sine familiemedlemmer. Inden starten på projektet nåede hun også at teste på enkelte patienter. Hun 

følte sig derfor godt klædt på til bruge Coalaen i projektet. Det er hende, der har hjulpet samtlige deltagende 

patienter i gang med at benytte Coalaen. Det er foregået ved, at hun i forbindelse med en konsultation i 

Kardiologisk Ambulatorium har foreslået egnede patienter at deltage i projektet. Hvis de har indvilliget, har 
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hun hjulpet dem med at hente funktionen ned på deres smartphones og vist dem, hvordan de skulle bruge 

udstyret, når de kom hjem. Det er også hende, der har lært de øvrige to sygeplejersker op. 

Respondenten mener, at de fleste patienter har brug for at sidde sammen med en sygeplejerske og installere 

de to nødvendige apps, (Coala og Mit Sygehus) og teste funktionerne, inden de selv skal i gang.  

Respondenten vurderer, at det er gået godt med at instruere patienterne i at bruge Coalaen, og at der har 

været færre problemer end forventet. For enkelte patienter lykkedes det ikke at installere appen under kon-

sultationen. Disse patienter har fået Coalaen installeret efter de kom hjem. Respondenten oplevede, at de 

fleste patienter uden problemer kan finde ud af at anvende Coalaen efter de er blevet instrueret, også selv 

om en del tvivlede på egne færdigheder i starten. Nogle var bekymrede for, om de kunne finde ud af at 

anvende videokonsultation. Respondenten beroligede dem ved at sige, at hvis det ikke lykkedes, fik de en 

telefonkonsultation i stedet for. 

De øvrige to sygeplejersker, der har medvirket i projektet, er lært op i brug af teknologien af projektsygeple-

jersken. De har udvalgt patienter og har fulgt dem i forløb, efter at patienterne er blevet instruereret og sat 

i gang i Kardiologisk Ambulatorium. Disse sygeplejersker har ikke erfaring med at introducere og instruere 

patienter i brug af Coala, men udelukkende i selve forløbet efter det er sat i gang og kun med få patienter 

hver. 

5.3.2 Inklusion af patienter i projektet 
Projektsygeplejersken oplevede ikke, at det var svært at finde egnede patienter. Det eneste krav til patien-

terne var, at de ejer en smartphone, som de kan betjene, eller har nogen i deres husstand, som kan hjælpe 

med at betjene den. Hun mener ikke, at Coalaen stiller store krav til brugerens kognitive funktioner, men vil 

ikke tilbyde den til patienter med demens.  

Når patienterne skulle starte i projektet, kom de ind til en konsultation, hvor projektsygeplejersken hjalp dem 

med at downloade de to nødvendige apps, Mit Sygehus og Coala-appen. Herefter viste hun instruktionsfil-

men, og alle patienter prøvede at tage et EKG to gange i konsultationen. 

I forbindelse med introduktion til projektet forekom enkelte opstartsproblemer, der ikke handlede om Coala, 

men om patienterne selv og deres telefoner. I disse tilfælde løste projektsygeplejersken problemerne for 

dem. Der er især to hindringer:  

 På iPhones skal man bruge patientens apple-ID for at lægge appen ind. Ikke alle patienter kan hu-

ske deres apple-ID, når de kommer til konsultationen. 

 

 I princippet er Coala-appen egnet til alle smartphones. I praksis er der dog forskel på forskellige 

mærkers egnethed. Respondenten har bemærket, at især patienter med smartphones af mærket 

Huawei havde problemer med at installere appen, og at de efterfølgende oplevede at blive logget 

helt ud, så de selv måtte logge på igen med password. 

En anden respondent nævnte, at patienterne i projektet ikke var helt tilfældigt udvalgt: 

 Vi har nok været nødt til at håndplukke lidt, vi vil også gerne have nogle succesoplevelser. 

 

 Vi har typisk taget nogle, hvor vi ved, at det både har en relevans og også kan blive en succes. 
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5.3.3 Relation til patienten 
Respondenterne mener generelt, at de kan opretholde en god kontakt til patienten med hjemmemonitore-

ring og Coala-målinger.  

 

 Jeg synes, man får et andet forhold til patienterne (ved videokonsultation). Man kender dem bedre, 

man sidder nærmest hjemme i deres stue og de sidder derhjemme, og de drikke kaffe imens, og det 

er sådan lidt mere afslappet på den måde. 

 

En respondent siger indledningsvist, at det optimale er at sidde over for patienten, men udtrykker efterføl-

gende tvivl om, hvis behov denne holdning egentlig er udtryk for; patientens eller klinikerens? Hun når frem 

til, at det måske primært er et spørgsmål om vane. 

 

 Det kan godt være, vi synes det er mere trygt at have dem (i ambulatoriet)… nogle gange tror jeg, vi 

tror, at det er patientens behov, men det er jo en belastning, både om du er ung og i arbejde, at du 

skal ind på sygehuset for at vi lige kan høre, hvordan de har det, og hvad er deres blodtryk, som vi 

helst vil have de måler hjemme, for det er det man kan regne med, vi sætter dig op i medicin og så 

farvel og tak…. 

 

Respondenten fremhæver kombinationen af indledende fremmødekonsultation, adgang til patientens egne 

målinger og videokonsultationer som afgørende for, at man som kliniker får de nødvendige oplysninger fra 

patienten. Hun mener, at målingerne alene ville være utilstrækkelige til at danne et billede af patientens 

tilstand, og at opstarten bør foregå ved fremmøde. 

 Første gang skal man hilse på patienten og vise dem medicinlisten og give dem nogle pjecer og for-

tælle og tegne. Det er sværere, når man sidder over en skærm. 

Respondenten mener, at det vil være meget lettere for patienterne, hvis de kan slippe for en del af fremmø-

dekonsultationerne. 

 (De) ældre skal have transport, de bruger en hel formiddag, en halv dag nærmest, på at komme her-

ind, stor belastning for patienterne… 

En respondent fortæller, at hun ikke har konverteret patienter fra fremmøde til videokonsultationer og -

monitorering med Coala, men derimod kørt begge dele sideløbende.  

Det skyldes primært, at patienterne også skal have taget blodtryk i forbindelse med behandling og monito-

rering. Derfor er der alligevel behov for, at de møder op med regelmæssige intervaller for at få målt blodtryk. 

En anden respondent har dog oplyst, at nogle patienter låner en blodtryksmåler, og at andre selv ejer en. 

 Vores patienter kører langvejs fra. … Rent geografisk kunne det lette meget af det, man kunne 

optitrere medicin på telefon eller video, hvis det var sådan, at de kunne få taget nogle EKG’er. 

En respondent fremhæver at tærsklen for hvornår man måler, bliver lavere fordi det er nemt. 
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 Det er noget andet end at gå til egen læge og få taget EKG, for det får de jo først taget, når det er 

bestilt, eller vi har bestilt det. Her har de mulighed for at lave en optagelse, hvis de føler at der sker 

en eller anden forandring. 

 

5.3.4 Fremtid efter projektet 
Respondenterne er generelt positive overfor at bruge teknologien og at udvide brugen i fremtiden. Én frem-

hæver, at brug af videokonsultationer ikke er nyt for afdelingen, men har været en del af deres almindelige 

tilbud i mange år. 

 

Adspurgt om ideer til forbedringer havde respondenterne flere forslag: 

 Opstarten skal være lettere. For de ældste af patienterne er den tekniske del af opstarten svær. At 

hente en app og at koble op med bluetooth er noget, mange af dem normalt ikke gør på egen hånd, 

men får hjælp til af børnebørnene. 

 Alt materialet skal være på dansk. For mange af de ældre er det for svært at følge instrukser og 

svare på spørgsmål, der er formuleret på engelsk. 

 Kardiologisk Ambulatorium bør tilbyde en pakkeløsning med Coala og blodtryksapparat. Mange pa-

tienter i monitorering skal også have målt blodtryk regelmæssigt, og respondenten vurderer, at 

langt flere forløb vil kunne konverteres til hjemmemonitorering, hvis der fulgte et blodtryksapparat 

med, når Coalaen blev udleveret. 

 

Respondenterne siger samstemmende, at de vil anbefale kolleger at anvende Coala og lignende teknologier. 

Projektsygeplejersken mener, at det har været nødvendigt at bruge meget tid undervejs, fordi der er tale om 

et projekt. Hvis teknologien bliver indført som fast tilbud i afdelingen, vil det fx ikke være nødvendigt at måle 

og aflæse EKG-’er hver dag. Respondenterne er tilfredse med pilotperiodens længde. En siger, hun godt ville 

have inkluderet lidt flere patienter, men mener ikke længere tid ville have gjort stor forskel. 

5.4 Diskussion, Coala 
Generelt tyder svar fra både patienter og personale på, at Coala opleves som relevant, let at bruge og tryg-

hedsskabende.  

På enkelte punkter stemmer personales og patienters erfaringer ikke helt overens. Personalet lægger mere 

vægt på opstartsproblemer end patienterne gør, selv om projektsygeplejersken fortæller, at der var færre 

vanskeligheder, end hun havde regnet med.  

Projektsygeplejersken fortæller, at hun viste instruktionsfilmen til patienterne under opstartsmødet. Ikke alle 

patienter husker det på samme måde. Nogle husker at have set den ved opstartsmødet, nogle oplyser, at de 

har set den senere hjemme, og andre mener ikke at have set den. 

Blandt personalet peger en respondent på, at teksten i appen bør være på dansk i stedet for, som det er 

tilfældet nu, på engelsk. Hun mener, det er for svært for de ældre at forholde sig til de engelske spørgsmål 

i appen, der handler om vurdering af egen tilstand. Patienterne opfatter ikke den engelske tekst som et 
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problem, da de ved opstart har fået at vide, at de altid skal vælge den første svarmulighed. Man bør overveje, 

hvor meget vægt der bør lægges på besvarelsen af disse spørgsmål, hvis alle patienter er instrueret i auto-

matisk at vælge samme kategori hver gang. 

Patienterne lægger mindre vægt på sparet transport og fremhæver primært øget tryghed som den vigtigste 

gevinst. Personalet fremhæver også den sparede ulejlighed for patienterne ved ikke altid at skulle komme til 

hospitalet for at få foretaget målinger og deltage i konsultationer. 

Flere patienter fremhæver trygheden i, at deres målinger bliver foretaget og aflæst hver dag. Projektsyge-

plejersken mener ikke, at daglige aflæsninger behøver være normen, hvis hjemmemonitorering med Coala 

overgår til almindelig drift. 

En enkelt patient ser helt anderledes på det. For ham er daglige hjemmemålinger ikke tryghedsskabende, 

men derimod grund til øget bekymring og fokus på sygdom.  

Personalet mener, at det er muligt for dem at opretholde gode relationer til patienterne med en kombination 

af fremmøde, videomøder og målinger. En del patienter har svært ved at forholde sig til, hvordan video og 

egne målinger påvirker deres forhold til sundhedspersonalet, da de har få eller ingen erfaringer med syg-

domsforløb forud for deres hjertesygdom. Andre patienter mener, at kontakten via apps og video fungerer 

godt, men også har sine begrænsninger. De opfatter rutinemæssige kontroller og opfølgninger som veleg-

nede, mens overbringelse af alvorlige beskeder fortsat bør ske ved fremmøde. 

5.5 Konklusion, Coala 
 

Efter afprøvning af Coala-hjertemåleren og appen siger patienter og personale samstemmende, at det er en 

brugervenlig teknologi, som er let at anvende.  

Patienterne oplever med en enkelt undtagelse, at brug af Coala ved daglige målinger af hjertefunktion giver 

øget tryghed. Herudover sparer de tid og kræfter på transport og ventetid til de konsultationer, der kan af-

vikles over video.  

Patienter og personale er enige om, at hjemmemonitorering og videomøde bør suppleres af fremmøde, 

dels til relationsdannelse, dels ved overbringelse af alvorlige beskeder, hvor især patienter fremhæver for-

delen ved at sidde ansigt til ansigt.  

Den ene patient, som er uenig, oplever, at Coalaen fører til fastholdelse i sygdomsbillede, der kommer til at 

fylde mere end nødvendigt i hverdagen. 

Generelt ser patienter og personale positivt på anvendelse og videre udbredelse af teknologien i fremtiden.  
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 HPN-kufferten 

6.1 Baggrund 
Formålet med denne interviewundersøgelse er at belyse holdninger og erfaringer hos patienter og personale 

ved Medicinsk Gastroenterologisk afdeling S, OUH, der i en prøveperiode har benyttet HPN2-kufferten til 

hjemmemonitorering og videokonsultationer.  

På afdeling S ønskede man et projekt, hvor man testede early warning-scores. Patienter med parenteral er-

næring gennem centralt venekateter (herefter CVK) blev anset som en interessant testpopulation, idet de 

ofte indlægges med infektion ved deres CVK. Tegnene på begyndende infektion er temperaturstigning og 

ændret respirationsfrekvens, og man håbede at kunne opfange nogle af disse indikatorer, inden en indlæg-

gelse blev nødvendig. 

HPN-kufferten blev anvendt til hjemmemonitorering for patienter, der som følge af tarmsygdomme får pa-

renteral ernæring. Kufferten indeholder en øresensor (CosinusS), der måler ilt-saturation i blodet og tempe-

ratur, en vægt, en blodsukkermåler, en mini-computer og en iPad til videoopkald. Patienterne kan lægge de 

målte værdier ind i Mit Sygehus-appen. På grund af mistanke om upræcise målinger blev øresensoren i løbet 

af projektperioden trukket ud af HPN-kufferten. 

Fire patienter (en mand og tre kvinder) og to sygeplejersker har afprøvet teknologien. Tre af patienterne og 

de to sygeplejersker indvilligede i at medvirke ved interviews. 

Desuden fandt interviewer det nødvendigt at foretage et interview af projektleder, idet det er hende, der har 

stået for al oplæring, installation og teknisk support af patienterne. Hendes input bidrog derfor til at kaste 

lys over opstartsprocessen. 

Alle interviews er udført i løbet af maj, juni og august 2021 som telefoninterviews. Respondent og interviewer 

har i fællesskab fastsat en dato, hvor respondenten er blevet ringet op. Den ene af de fire patienter mente 

ikke, at et egentligt interview ville give mening, da hun aldrig fik teknologien til at fungere, men hendes ud-

talelser om dette er inddraget i materialet. 

6.2 Interviews med patienter 
Indledningsvist blev hver respondent bedt om kort at fortælle om sit sygdomsforløb og den efterfølgende 

samtale startede herfra. 

Hvert interview varede 20 - 30 minutter. Umiddelbart efter blev hovedpointerne skrevet i referat. Efterføl-

gende er optagelserne lyttet igennem med henblik på udtræk af citater og hovedpointer. 

                                                           

2 HPN er en forkortelse for hjemmeparenteral ernæring (eng. Home parenteral nutrition), som er tilførsel 

af væsker og evt. ernæring uden om tarmen direkte i blodårerne via et centralt venekateter. 
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6.2.1 Før deltagelse i projektet 
Respondenterne er blevet henvist til projektet via deres kontaktsygeplejerske i forbindelse med et sygdoms-

forløb i HPN-klinikken ved Medicinsk Gastroenterologisk afdeling S, OUH Odense. Nogle fik præsenteret pro-

jektet og blev spurgt, om de ønskede at deltage, en anden patient oplevede at hun nærmest automatisk blev 

sluset ind i projektet. 

6.2.2 Forberedelse på deltagelse i projektet 
Patienterne kom i gang med projektet på forskellig vis. En patient havde og brugte det meste af udstyret i 

forvejen og havde kun brug for at få udleveret øresensoren, som han fandt let at starte brugen af og let at 

anvende i løbet af projektet. Han oplevede det som meget nemt at komme i gang. Dog gik der lidt tid, før 

han opdagede, at han blev fulgt løbende. 

 Jeg har lige været til samtale her for et stykke tid siden, og her fandt jeg ud af, at de følger mig jo 

hele tiden ude på sygehuset, og det synes jeg faktisk er godt, ikke også? Hvis der er nogen pro-

blemer, så skal jeg bare ringe til dem. 

En anden respondent fortæller, at hun oplevede store problemer med at installere udstyret, hvilket hun pri-

mært tilskriver dårlige modtageforhold der, hvor hun bor. Projektleder kom flere gange hjem til patienten 

for at hjælpe med at installere og havde også udstyret med hjem til sig selv for at teste det, inden det til sidst 

lykkedes. 

En tredje respondent, som er væsentligt yngre end de øvrige, fik en kort introduktion, men fandt det let at 

bruge, fordi hun er vant til at anvende it i dagligdagen. Hun fik kun vægt og blodsukkermåler med hjem, fordi 

hun selv havde en iPad, og øresensoren var trukket ud af projektet, da hun blev inkluderet. 

En sidste respondent opnåede aldrig at få udstyret til fungere og fandt det på den baggrund ikke relevant at 

medvirke til interview. 

6.2.3 Deltagelse i projektet: 
Den respondent, som oplevede store problemer med installation af teknologien, syntes udstyret var let nok 

at anvende, da det begyndte at virke. Desværre viste det sig, at øresensoren, som måler ilt-saturation i blodet 

og temperatur, var for upræcis. Patienten oplevede at blive kaldt ind på sygehuset på grund af en måling, der 

viste for lav ilt-saturation. Da hun kom ind og fik målt med sygehusets apparatur, viste hendes værdier sig 

dog at være normale. Herefter blev øresensoren opgivet og trukket ud af projektet.  

Hun synes, det var fint at være med og havde fin kontakt med sygeplejersken undervejs. Hun er i princippet 

tilhænger af video til en del af sine konsultationer, men ønsker ikke at overgå til udelukkende at benytte 

videokonsultationer. Idet øresensoren blev trukket ud af projektet, endte hun med kun at indberette vægt 

og blodsukker. Hun synes derfor ikke, at hun får givet nok oplysninger til sygeplejersken, som kun kan se, om 

hun taber sig eller tager på. Derfor mener hun ikke, der er så meget indhold i projektet i den nuværende 

form. 

En anden patient, som kun havde fået udleveret øresensoren, fordi han var ”kablet på” dvs. havde det andet 

udstyr i forvejen, sendte målinger ind en gang om ugen og indberettede vægt dagligt. Denne respondent 

oplever, at deltagelse i projektet har ført til en bedre dialog med afdelingen. Tidligere, når han fik det dårligt 

og følte, han havde behov for hjælp, følte han sig overladt til sig selv i et ingenmandsland mellem vagtlæge 
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og afdelingen, men nu oplever han, at afdelingen tager ham mere alvorligt.  Dette giver ham tryghed, som 

han føler behov for, da han ikke længere tåler den parenterale ernæring, og derfor jævnligt bliver dårlig.  

 Det er blevet bedre end det var før, for det har været svært at kommunikere med dem førhen, det 

er blevet lidt nemmere nu… Det er ligesom om, de tager det lidt mere alvorligt nu, end de gjorde 

førhen. 

En respondent synes ikke, hun har fået tilstrækkelige oplysninger ved indgangen til projektet. Introduktionen 

til den tekniske del var meget kortfattet, men egentlig tilstrækkelig fordi hun er ung og tryg ved at anvende 

teknologi i mange former. Til gengæld savner hun oplysninger om, hvad der egentlig er meningen med pro-

jektet. Hvad skal hendes oplysninger bruges til, hvor kommer de hen, når hun taster dem ind, er der i det 

hele taget nogen, der ser på dem og i givet fald hvor ofte? 

 Indtil videre har jeg det bedst med at mødes face to face i kontrollerne, og jeg har det egentlig 

også bedst med at man får snakket om værdierne. Fordi jeg ved jo i princippet ikke, hvor jeg 

sender det hen, og om der er nogen der åbner det, det kan man jo ikke se som patient. 

 Jeg bliver ligesom lidt i tvivl om der bliver fulgt op på det alligevel… 

Denne respondent er forholdsvist nydiagnosticeret efter et udredningsforløb over flere år. Hun bliver derfor 

fulgt tæt i HPN-klinikken med fysiske konsultationer og oplever ikke, at der er noget i hendes forløb, der 

bliver lettere, fordi hun har HPN-kufferten, på trods af at hun har meget lang transporttid til OUH. Aktuelt 

måler hun kun vægt og blodsukker i projektet. Hun mener ikke, at det giver så meget ekstra at blive fulgt, for 

de vigtigste indikatorer for hendes aktuelle tilstand er værdier fra blodprøver, som pt ikke indgår i projektet. 

Hun påpeger, at hun er helt klar over, at hvis hendes temperatur stiger eller hendes vægt falder, er det dårlige 

tegn, som vil få hende til at opsøge sundhedsvæsenet. Det behøver hun ikke en app for at følge op på, da 

hun i forvejen er vant til at monitorere disse to parametre og reagere på det, hvis de ændrer sig. 

 Jeg ved jo godt, at min vægt ikke skal gå nedad, og jeg ved godt, at min temperatur ikke skal blive for 

høj, hvis det endelig var det, så havde jeg bare taget telefonen og ringet… 

6.2.4 Fremtid, efter projektet 
Respondenterne svarer, at de i en eventuel fremtidig situation, hvor de får brug for monitorering i et syg-

domsforløb, vil takke ja til at bruge udstyr til hjemmemonitorering under forudsætning af at det virker. Flere 

siger i den forbindelse, at de ikke ønsker at overgå til udelukkende at blive fulgt virtuelt, men også ønsker at 

have fysiske konsultationer, især hvis der er alvorlige emner på dagsordenen. 

 

 Jeg synes, det er et godt projekt, og jeg kan godt se fidusen i det, bare ikke for mig lige nu. 

Respondenterne vil gerne anbefale HPN-kufferten og lignende teknologier til andre, der har behov for moni-

torering. Også her under forudsætning af at udstyret fungerer. 

På spørgsmålet om, hvorvidt der er forslag til ændringer, svarer en, at han ville ønske, at han fik en besked, 

hver gang sundhedspersonalet har været inde og tjekke hans værdier. Det ville øge hans følelse af tryghed. 

En respondent mener, tilbuddet ville være mere relevant, hvis det kunne kombineres med blodprøvetag-

ning, som er en vigtig del af monitoreringen i hendes forløb. 
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 Hvis man på en eller anden mærkelig måde kunne måle kalium og alt det der, så var det nok mere 

relevant for mig. 

En respondent, der selv har ledererfaring, har følgende forbedringsforslag: 

 (Man bør) køre det lidt strammere. Nogen skal være tovholder i det. Så man hurtigere kan blive færdig 

med at teste det igennem. Både hjemme og inden det bliver leveret ud. Lidt løst i det. Var lidt langsom-

meligt. 

6.3 Interview med personale 

6.3.1 Før projektet 
Personalet, som har været aktive i HPN-kuffertprojektet, er to sygeplejersker, begge med mange års erfaring 

fra HPN-klinikken ved afdeling S. De har begge været med fra starten af projektet, hvor de deltog i udvikling 

af tilbuddet til patienterne og var med til at udvælge, hvilke elementer HPN-kufferten skulle indeholde. De 

kendte således til teknologien fra starten. De havde ikke behov for en egentlig oplæring, men havde brug for 

at genopfriske den praktiske anvendelse, da projektet gik i gang, fordi der var gået lang tid fra de blev instru-

eret, til de kom i gang med at bruge kufferten i praksis. Projektleder hjalp med dette. Alle seks sygeplejersker 

i HPN-klinikken blev instrueret i brug af kufferten af projektleder, men kun to har været aktive i projektet. 

Alle læger tilknyttet HPN-klinikken blev orienteret om projektet, men ikke sat ind i brug af teknologien. 

Respondenterne siger samstemmende, at den periode, hvor projektet foregik i afdelingen var præget af stor 

travlhed, blandt andet på grund af personalemangel og COVID-19-situationen, hvilket betød, at projektet 

ikke fik den optimale bevågenhed. For eksempel var det meningen, at alle indmeldte værdier skulle tjekkes 

en gang i vagten (dvs. en gang i døgnet), men dette kom ikke til at ske i praksis.  

De påpeger ligeledes, at der aldrig blev sat tid af til at arbejde i projektet, som de måtte klare sideløbende 

med deres almindelige funktioner i klinikken. Der var ikke afsat tid til, at sygeplejerskerne kunne hjælpe pa-

tienterne, hvis de havde behov for det. I testperioden har det været projektlederens opgave, men hvis HPN-

kufferten skal indføres på afdelingen, er de enige om, at der er behov for, at nogle af de medvirkende syge-

plejersker får øremærket arbejdstid til det. Projektleder oplyser, at der i projektet var afsat midler til at fri-

købe sygeplejersker til at arbejde med projektet, men at dette ikke var en mulighed, da ingen kunne undvæ-

res i den daglige drift. 

De opfatter derfor projektet som halvhjertet udført og efterlyser mulighed for at gå mere strategisk til værks. 

De vil gerne i fremtiden have mulighed for bedre planlægning og en forudgående dialog om, hvilke patienter 

der vil have mest nytte af at deltage.  

 Hvordan skal vi håndtere det, hvordan planlægger vi det, hvordan sætter vi tid af til det? Hvilke pati-

enter er det helt konkret vi tager? Det har været alt for meget noget vi bare lige skulle gøre med 

venstre hånd ved siden af alt det andet vi skulle. 

En respondent fortæller, at hun følte sig klar til at bruge udstyret og tryg ved det. Hun oplevede ikke, at noget 

gik tabt i konsultationen. Dog er alle patienterne velkendte på afdelingen. Hun tror det vil være anderledes 

med nye patienter, der starter i forløb. 
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En respondent oplever, at inklusion af patienter kræver stor tillid til teknologien, også fra personalets side: 

 …når jeg ikke ser dem (patienterne) og selv mærker deres hud og så videre, så skal jeg godt nok stole 

meget på den elektronik der… 

Interviews er udført som telefoninterviews i juni og august 2021.  

6.3.2 Inklusion af patienter i projektet 
Respondenterne mener, at projektet kræver patienter, der har velfungerende internet og visse it-færdighe-

der og som ikke er bange for at prøve noget nyt. Nogle patienter er bange for ikke at være dygtige nok til at 

håndtere it, og har ikke overskud til at sætte sig ind i det, samtidig med at deres sygdom kræver andre æn-

dringer i deres livsstil. 

 Nogle, men ikke alle ældre patienter er utrygge ved at bruge teknologi, så respondenterne mener ikke, man 

kan skære alle over en kam. 

 Jeg tænker ikke, at alder kan være et kriterie for om man vælger at tilbyde det eller ej. 

Til projektet blev udvalgt patienter, som var velkendte i afdelingen, havde haft langt forløb, og som sygeple-

jerskerne skønnede kunne finde ud af at benytte teknologien. Disse kriterier fyldte mere i projektperioden 

end forsøg på at finde de patienter, der kunne have mest nytte af hjemmemonitorering. 

 Vi har valgt nogle, der har været her ½-1 år. Gad vide om nye patienter ville have overskud? 

Især den ene respondent udtrykte, at hun fandt situationen kunstig, og at hun i visse tilfælde nærmest op-

fandt problemstillinger, hun kunne teste sammen med patienterne. 

 Jeg føler lidt, at de (patienterne) også gjorde det her for vores skyld, fordi vi skulle lære det her, men 

de virkede også meget nærværende. 

Respondenterne oplevede udfordringer med at få udstyret til at virke. Der var udfordringer med lyd og 

skærm. I enkelte tilfælde var der fejlmålinger, men det er svært at vide, om det er fejl på udstyret eller be-

tjeningen af det hjemme hos patienten. 

 Jeg mener, der er fejlmålinger i det. Jeg ved så ikke om fejlmålingerne ligger i at det er svært for 

patienterne at håndtere, eller det er fordi det er for dårlig elektronik. Det kan jeg ikke vide… 

Respondenterne vurderer ikke, at patienterne har sparet fremmødekonsultationer i projektperioden. I test-

perioden har de ikke set den store forskel i fremmøde. 

6.3.3 Relation til patienter  
Respondenterne oplever ikke forskel på relationen til deres patienter, da der er tale om velkendte patienter, 

som har været i forløb i HPN-klinikken i længere tid, typisk gennem mange måneder eller år. De tror, det vil 

gøre en forskel med nye patienter, hvis man kun ser dem i videokonsultationer. Her skønner de, at det vil 

være sværere at opbygge relationer til patienterne. 

En respondent udtrykker tvivl om hvad hjemmemonitorering betyder for patienternes følelse af tryghed.  

 (Jeg) ved ikke om de ville have været mere trygge ved at møde frem. 
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Hun mener at det ofte er en fordel for klinikeren at se patienterne i virkeligheden fremfor at se dem på video 

eller tale i telefon med dem. Hun ser dog fordele ved hjemmemonitorering og videokonsultation for patien-

terne, ikke mindst dem, der bor længere væk og dem, som skal være koblet på væske 10 timer i døgnet. 

6.3.4 Fremtid efter projektet 
Begge respondenter er positive over for ideen om at anvende hjemmemålingsudstyr og videoopkald, i hvert 

fald til en del af konsultationerne.  Det kræver dog, at der bliver sat tid af til det, så de kan foretage bedre 

planlægning og opnå mere systematisk tilgang til brug af teknologien. De har også ideer til udvidelse af bru-

gen. I projektet har HPN-kufferten kun været brugt til sygeplejekonsultationer. Alle patienter har også fælles 

konsultationer med læger og sygeplejersker, og her kan kufferten måske også anvendes i fremtiden. Respon-

denterne vurderer, at der er blandede holdninger til dette i lægegruppen. 

OUH har regionsfunktion på behandling af HPN-patienterne, så respondenterne vil gerne undersøge, om 

flere patienter med lang transporttid kan være med. En nævner også, at man kan forsøge et samarbejde med 

hjemmeplejen, således at også patienter, der ikke har mod på eller mulighed for selv at benytte udstyret, kan 

deltage. Eventuelt kan sygeplejersker fra HPN-klinikken lære sygeplejersker fra hjemmeplejen i de syddanske 

kommuner op i brug af HPN-kufferten hos de patienter, der ikke selv kan benytte udstyret. Dette vil kræve, 

at der bliver sat tid af til oplæring, men respondenten skønner, at det vil kunne udvide brugen af HPN-kuf-

ferten betragteligt. 

Respondenterne overvejer også, om det kunne være en idé at lade HPN-kufferten indgå som en fast del af 

patientforløbet for nye patienter, så de ikke bliver spurgt, om de ønsker at deltage, men automatisk får kuf-

ferten udleveret som en fast del af deres forløb, hvis personalet i HPN-klinikken vurderer, at de er egnede. 

6.4 Interview med projektleder 
Interview med projektleder fandt sted, fordi hun ud over sin overordnede projektlederfunktion også har spil-

let en aktiv rolle i selve udførelsen af projektet, da det var hende, der lærte patienterne at bruge udstyret. I 

opstartsfasen var hun som den eneste på hjemmebesøg hos patienterne for at hjælpe dem i gang, dels med 

selve installation af udstyret, dels med at lære at anvende HPN-kufferten. Installation var problematisk, især 

hos en patient, som havde dårlig internetmodtagelse i hjemmet. Det lykkedes dog til sidst at etablere forbin-

delse. 

En patient fik aldrig udstyret til at fungere. Hun ønskede ikke yderligere hjælp og stillede heller ikke op til 

interview, så det er ikke klart, om problemerne skyldtes dårlige modtageforhold, fejl på selve udstyret eller 

patientens ukorrekte anvendelse af det. 

Til projektet var lavet en film, der trin for trin viser, hvordan man benytter HPN-kufferten, men pga. proble-

mer med undertekster blev den ikke lagt ind i Mit Sygehus. Derfor har ingen af patienterne i projektet set 

filmen. Der blev desuden fremstillet foldere med information om projektet, der skulle deles ud til patienter i 

afdelingen, men de kom aldrig i brug.  

Projektleders erfaringer fra HPN-projektet viser, at man skal gå efter de helt enkle løsninger. 

 Mit budskab fremadrettet er i hvert fald ultrasimple løsninger. Vi bliver nødt til at gå efter direkte data-

integration, så patienterne oplever, at de sender data direkte fra udstyr og ind i Mit Sygehus. 
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Selv om projektleder vurderer, at teknologien er ret enkel at benytte, fremstår det alligevel for kompliceret, 

hvis der indgår flere elementer. Hendes bud på anvendelig teknologi er følgende: 

 De (patienterne) skal bare tage deres telefon og trykke på en app, og så sker resten automatisk. 

 

Desuden spiller det en rolle, at patienter i sygdomsforløb ikke altid har overskud til at tilegne sig nye færdig-

heder, fordi de har meget andet at tænke på. Ikke alle HPN-patienter vil kunne lære at foretage egne målin-

ger, heller ikke selv om teknologien er enkel at anvende. 

 

Hun mener også, at man for ikke at komplicere tingene unødigt, skal være kritisk med, hvilke data det er 

nødvendigt at overføre automatisk. 

 

 (Man bør) tænke over hvilke målinger man død og kridte skal have sendt ind, og hvilke man 

godt kan taste ind. 

6.5 Diskussion 
 

HPN-kufferten er forsøgt testet på fire patienter i testperioden. Heraf lykkedes det for tre af patienterne at 

få teknologien eller dele af teknologien til at fungere. Fra HPN-klinikken deltog to erfarne sygeplejersker, som 

ikke havde fået frikøbt tid til at arbejde på projektet.  

Sygeplejerskerne peger selv på, at de burde have haft flere ressourcer til projektet, så de kunne have brugt 

mere tid og sikre mere stringente forløb. Selv om der var afsat midler til frikøb i projektet, var det ikke praktisk 

muligt at finde timer til dette, fordi sygeplejerskerne ikke kunne undværes i deres øvrige funktioner. Behovet 

for mere tid til planlægning af projektafviklingen understøttes af to patienter, der fortæller, at de ikke fra 

starten vidste, hvor deres data kom hen, eller hvad data blev brugt til, og en, der efterlyser mere styring. 

Projektleder spillede en aktiv rolle, idet hun satte patienternes udstyr op i deres hjem og lærte dem, hvordan 

de skulle bruge det. 

Alle respondenter ser positivt på muligheden for hjemmemonitorering, og de ønsker og forventer mere af 

det i fremtiden. I denne afprøvning peger de dog på en række forhindringer for, at den aktuelle teknologi kan 

udbredes i sin nuværende form. 

For nogle var det svært at få teknologien til at virke i hjemmet. En væsentlig del af udstyret, øresensoren, der 

måler temperatur og ilt-saturation, som er vigtige indikatorer for HPN-patienternes helbredsstatus, viste sig 

at fungere for upræcist, så den måtte trækkes ud af projektet. Herefter indberettede patienterne udeluk-

kende vægt og blodsukker. Denne udvikling fik flere af patienterne til at tvivle på nytten af projektet, idet de 

ikke syntes, der var meget ny information i de data, der blev indberettet. De er i forvejen vant til at holde øje 

med disse parametre og reagere på ændringer. 

En meget ung patient fik en hurtig introduktion til brug af teknologien, hvilket hun fandt tilstrækkeligt, da 

hun er vant til at benytte IT i mange sammenhænge, men da hun kom i gang med målingerne, savnede hun 

viden om formål og anvendelse af de data, hun overførte.  
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Projektleder konkluderer på baggrund af sine erfaringer i projektet, at selv meget simpel teknologi kan fore-

komme indviklet for patienter, som i deres sygdomsforløb har meget andet at tænke på og derfor mangler 

overskud til at sætte sig ind i nye teknologier. Hun mener derfor, at man bør satse på den enklest mulige 

teknologi med direkte overførsel af data ved tryk på én knap, og at man bør være kritisk med, hvilke data det 

er nødvendigt at overføre. 

HPN-sygeplejerskerne ser udviklingsmuligheder i teknologien under forudsætning af, at de får tid afsat til at 

arbejde strategisk med udbredelse og udvælgelse af de bedst egnede patienter. De ser også muligheder for 

større udbredelse i regionen via samarbejde med den kommunale sektor under forudsætning af, at de får 

lejlighed til at lære personale fra den kommunale hjemmepleje op. På den måde vil man også kunne inkludere 

patienter, der ikke selv kan håndtere HPN-kufferten, men som stadig vil have nytte af hjemmemonitorering.  

6.6 Konklusion 
Efter test af HPN-kufferten oplever respondenterne ikke, at HPN-kufferten erstatter fremmødekonsultatio-

ner, men både patienter og personale ser muligheder for anvendelse i fremtiden.  

Helt afgørende faktorer for fremtidig brug er dog, at alle elementerne i kufferten virker, at de kan fungere 

hjemme hos patienterne, og at teknologien er så enkel som muligt at benytte. 

Det er vigtigt, at patienterne bliver lært rigtigt op; ikke kun i den tekniske del, men også så de får viden om 

formålet med projektet og anvendelsen af deres data. 

Udbredelse af teknologien kræver, at der afsættes tid til sygeplejerskerne, så de kan arbejde strategisk med 

teknologien og udvælgelse af patienter. Hvis patienterne skal spares for konsultationer på OUH (hvor der er 

regionsfunktion) kræver det desuden, at målingerne fra HPN-kufferten kan kombineres med andre målinger, 

idet HPN-patienters tilstand også monitoreres gennem blodprøver.  

Måske kan teknologien på længere sigt bredes videre ud via den kommunale hjemmepleje, der kan hjælpe 

de patienter, der ikke selv kan bruge HPN-kufferten. 
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 Begrebsafklaring og forkortelser 

COALA: EKG-monitor, som sender patientens EKG-målinger trådløst til personalet i Kardiologisk Ambulato-

rium. 

CosinusS: øresensor, som sender patientens målinger af temperatur og ilt-saturation i blodet trådløst til per-

sonalet  

EKG: forkortelse for elektrokardiogram. Ved et ekg registrerer man de elektriske impulser, som sendes gen-

nem hjertet og som sørger for, at hjertet slår regelmæssigt 

HPN: forkortelse for hjemmeparenteral ernæring (eng. Home parenteral nutrition), som er tilførsel af væsker 

og evt. ernæring uden om tarmen direkte i blodårerne via et centralt venekateter. 

HPN-kuffert: kuffert indeholdende en iPad, Cosinuss øresensor og minicomputer, vægt og blodsukkermåler, 

der udleveres til patienter i HPN-klinikken, der deltager i projektet. 

KIH-databasen: den nationale database for Klinisk Integreret Hjemmemonitorering 

Wearables: trådløst klinisk hjemmemonitoreringsudstyr med bluetooth, der måler vitale parametre i patien-

tens eget hjem, og automatisk sender data til sundhedspersonalet. 
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 Bilag 1: Interviewguides 

8.1 Coala, interviewguide, patienter 
 

 

Spørgsmål 

(Giv gerne eksempler undervejs) 

1. Før deltagelse i projektet 

 Hvad synes du om den introduktion til projektet, du fik af sygeplejersken? 

2. Forberedelse på deltagelse i projektet 

 Efter du havde sagt ja til at deltage, fik du hjælp af sygeplejersken til at få downloadet Coala app og Mit Syge-

hus. Hvordan har du oplevet brugervenligheden? Var det nemt/svært at gå til?  

 Eller: hvordan fik du Coala app og Mit Sygehus installeret? (var det let eller svært at få det til at virke?) 

 

 Fik du instruktion i hvordan du skulle bruge Coala app og Mit Sygehus?  

o Kan du huske hvor lang tid I brugte på det? 

o Synes du, at du fik tilstrækkelig instruktion? 

o Har du set instruktionsfilmen om brug af Coala? 

o Hvis ja: hvad synes du om den? 

o  

 Har du oplevet særlige opstartsproblemer? Giv gerne eksempler 

 Hvordan har du oplevet brugervenligheden? Var det nemt/svært at gå til? 

 Føler du dig tryg ved at bruge ’Coala’/’EKG måleren’ 

 Efter brug bliver du bedt om at svare på nogle spørgsmål, som er på engelsk. Hvordan var det? 

Introduktion 

- Formål: At få viden om dine oplevelser og erfaringer med at anvende ’Coala’/’EKG måleren’ i 

forbindelse med dit sygdomsforløb  

- Telefoninterviewets rammer: 

- 4 emner, vi gerne skal snakke om… 

- Interviewet forventes at vare ca. 30 minutter 

- Må jeg optage vores samtale? Ingen andre end mig hører optagelsen eller ser en eventuel 

udskrift. Alle navne og andet personhenførbart vil blive anonymiseret i offentliggjort ma-

teriale 

- Præsentationsrunde: 

- Navn 

- Diagnose/sygdomsforløb 

- Erfaring med brug af ’Coala’/’EKG måleren’ (hvor mange gange har du brugt?)  
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 Synes du, du får givet de oplysninger til sygeplejersken/lægen, som du gerne vil ved ’Coala’/’EKG måleren’, 

eller er der noget der går tabt i forhold til at komme ind til konsultation?  

 Hvordan påvirker brugen af SSPP oplevelsen af nærhed og kontakt med din læge/sygeplejerske? 

 Hvis du skal sammenligne dit forhold til din læge/sygeplejerske før indførelse af SSPP, hvad vil du så sige om 

det? 

 Hvilke fordele ser du ved selv at måle og uploade dine værdier, fremfor at skulle møde ind på sygehuset? 

 Hvilke ulemper ser du ved selv at måle og uploade dine værdier, fremfor at skulle møde ind på sygehuset? 

 

3. Deltagelse i selve projektet 

 Hvad betyder det for dig, at du ikke skal møde op på sygehuset?  

 Hvordan fungerede det rent teknisk for dig selv at måle og uploade dine værdier? 

 Var du på noget tidspunkt utryg i processen? 

 Føler du dig tryg ved selv at måle og uploade dine værdier? 

 Synes du, du får givet de oplysninger til sygeplejersken, som du gerne vil ved SSPP, eller er der noget der går 

tabt i forhold til at komme ind til konsultation?  

 Hvad synes du om at gennemgå resultaterne af dine målinger via videokonsultationer? 

 Hvordan påvirker brugen af SSPP oplevelsen af nærhed og kontakt med din læge/sygeplejerske? 

 Hvis du skal sammenligne dit forhold til din læge/sygeplejerske før indførelse af SSPP, hvad vil du så sige om 

det? 

 Hvilke fordele ser du ved selv at måle og uploade dine værdier, fremfor at skulle møde ind på sygehuset? 

 Hvilke ulemper ser du ved selv at måle og uploade dine værdier, fremfor at skulle møde ind på sygehuset? 

 

4. Fremtid, efter projektet 

 Hvis du får valget fremover, vil du så foretrække at møde ind til fysiske konsultationer, eller selv at 

måle og uploade dine værdier? 

 Vi du anbefale andre at erstatte fysiske konsultationer med SSPP (eller noget, der ligner?) 

 

5. Er der noget, jeg har glemt at spørge om, noget du gerne vil fortælle? 
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8.2 Coala, interviewguide, personale 
 

 

Spørgsmål 

(Giv gerne eksempler undervejs) 

1. Anvendelse og arbejdsgange 

- Hvordan har I anvendt Coala i jeres arbejde? Og hvordan har det fungeret? 

- Hvad kræver anvendelse af Coala af planlægning /forarbejde? 

- Til hvilke af jeres patientgrupper giver det mening at anvende COALA? Til hvilke ikke? 

o Hvordan er patienter til projektet blevet udvalgt?  

o Udelukkes nogen? 

o Har det været nemt eller svært at finde relevante/egnede patienter? 

 

2. Tekniske forhold og brugervenlighed af COALA 

- Hvordan er du blevet introduceret til COALA? Var introduktionen tilstrækkelig? 

- Har I oplevet særlige opstartsproblemer? Giv gerne eksempler 

- Hvordan har du oplevet brugervenligheden? Var det nemt/svært at gå til? 

- Føler du dig tryg ved at bruge COALA? 

- Får du de oplysninger, du har brug for ved COALA, eller er der noget der går tabt i forhold til at have patien-

ten inde til konsultationer? 

 

3. Relation til patienten 

- I hvilket omfang erstatter brug af COALA konsultationer med dine patienter? 

- Hvordan påvirker brugen af COALA oplevelsen af nærhed og kontakt med patienten? 

- Hvordan oplever jeres patienter brugen af COALA? 

- Hvis du skal sammenligne med patientrelationer før indførelse af COALA, hvad vil du så sige om det? 

 

4. Oplæring/vejledning 

- Kræver brugen af COALA oplæring/vejledning?  

- Har fået tilstrækkelig oplæring/vejledning i brugen af COALA 

- Hvordan har I oplevet det at informere patienten om brug af COALA? 

- Hvordan har I oplevet behovet for support fra jer til patientens brug af COALA?  

Introduktion 

- Formål: At få viden om dine oplevelser og erfaringer med at anvende COALA i konsultationer med dine 

patienter  

- Telefoninterviewets rammer: 

- Seks emner, vi gerne skal snakke om… 

- Interviewet forventes at vare ca. 30 minutter 

- Må jeg optage vores samtale? Ingen andre end mig hører optagelsen eller ser en eventuel udskrift. 

Alle navne og andet personhenførbart vil blive anonymiseret i offentliggjort materiale 

- Præsentationsrunde: 

- Navn 

- Stilling 

- Antal års erfaring som kliniker 

- Antal gennemførte patientforløb med COALA 
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- Har I haft tilstrækkelig tid og viden til at kunne hjælpe patienterne med at bruge COALA? Har der været be-

hov for det? 

-  

5. Fordele/ulemper – styrker/svagheder – gevinster/udfordringer 

- Hvad er de vigtigste fordele ved at anvende COALA? 

o For klinikeren? 

o For patienten? 

- Hvad er de vigtigste ulemper ved at anvende video? 

o For klinikeren? 

o For patienten? 

 

6. Fremtid 

- Vil du fortsat ønske at bruge COALA i fremtiden? 

- Forventer du at komme til at bruge COALA mere i fremtiden? 

- Har du forbedringsforslag til brugen af COALA i jeres arbejde? 

- Ville du anbefale dine kolleger at anvende COALA?  

- Pilotperioden: 

o Har afprøvningsperioden været passende ift. at opnå erfaringer med COALA? 

o Hvordan har I oplevet det at være testpersoner? 

7. Eventuelt 

- Er der noget, jeg har glemt at spørge om? 
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8.3 HPN-kufferten, interviewguide, patienter 

 

Spørgsmål 

(Giv gerne eksempler undervejs) 

6. Før deltagelse i projektet 

 Hvad synes du om den introduktion til projektet, du fik af sygeplejersken? 

 

 

7. Forberedelse på deltagelse i projektet 

 Efter du havde sagt ja til at deltage, fik du hjælp af sygeplejersken til at få downloadet CosinusS (øresensor) 

app og Mit Sygehus. Hvordan har du oplevet brugervenligheden? Var det nemt/svært at gå til?  

Eller: hvordan fik du HPN-kufferten og Mit Sygehus installeret? (var det let eller svært at få det til at virke?) 

 Fik du instruktion i hvordan du skulle bruge CosinusS (øresensor) og Mit Sygehus?  

o Kan du huske hvor lang tid I brugte på det? 

o Synes du, at du fik tilstrækkelig instruktion? 

 Har du oplevet særlige opstartsproblemer? Giv gerne eksempler 

 Hvordan har du oplevet brugervenligheden? Var det nemt/svært at gå til? 

 Føler du dig tryg ved at bruge HPN-kufferten? 

 Synes du, du får givet de oplysninger til sygeplejersken/lægen, som du gerne vil ved HPN-kufferten, eller er 

der noget der går tabt i forhold til at komme ind til konsultation?  

 Hvordan påvirker brugen af HPN-kufferten oplevelsen af nærhed og kontakt med din læge/sygeplejerske? 

 Hvis du skal sammenligne dit forhold til din læge/sygeplejerske før indførelse af HPN-kufferten, hvad vil du så 

sige om det? 

 Hvilke fordele ser du ved selv at måle og uploade dine værdier, fremfor at skulle møde ind på sygehuset? 

 Hvilke ulemper ser du ved selv at måle og uploade dine værdier, fremfor at skulle møde ind på sygehuset? 

 

8. Deltagelse i selve projektet 

 

 Hvad synes du om at være med i projektet? (overordnet indgang til emnet)  

 I hvilket omfang erstatter brug af HPN-kufferten konsultationer, hvor du skal ind på sygehuset? 

Introduktion 

- Formål: At få viden om dine oplevelser og erfaringer med at anvende HPN-kufferten i forbindelse med 

dit sygdomsforløb på afdeling S. 

- Telefoninterviewets rammer: 

- 4 emner, vi gerne skal snakke om… 

- Interviewet forventes at vare ca. 30 minutter 

- Må jeg optage vores samtale? Ingen andre end mig hører optagelsen eller ser en eventuel udskrift. 

Alle navne og andet personhenførbart vil blive anonymiseret i offentliggjort materiale 

- Præsentationsrunde: 

- Navn 

- Diagnose/sygdomsforløb 

- Erfaring med brug af HPN-kufferten (hvor mange gange har du brugt udstyret?)  
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 Hvad betyder det for dig, at du ikke skal møde op på sygehuset?  

 Hvordan fungerede det rent teknisk for dig selv at måle og uploade dine værdier? 

 Var du på noget tidspunkt utryg i processen? 

 Føler du dig tryg ved selv at måle og uploade dine værdier? 

 Synes du, du får givet de oplysninger til sygeplejersken, som du gerne vil ved HPN-kufferten, eller er der no-

get der går tabt i forhold til at komme ind til konsultation?  

 Hvad synes du om at gennemgå resultaterne af dinemålinger via videokonsultationer? 

 Hvordan påvirker brugen af HPN-kufferten oplevelsen af nærhed og kontakt med din læge/sygeplejerske? 

 Hvis du skal sammenligne dit forhold til din læge/sygeplejerske før indførelse af HPN-kufferten, hvad vil du så 

sige om det? 

 Hvilke fordele ser du ved selv at måle og uploade dine værdier, fremfor at skulle møde ind på sygehuset? 

 Hvilke ulemper ser du ved selv at måle og uploade dine værdier, fremfor at skulle møde ind på sygehuset? 

 

9. Fremtid, efter projektet 

 Hvis du får valget fremover, vil du så foretrække at møde ind til fysiske konsultationer, eller selv at 

måle og uploade dine værdier? 

 Vi du anbefale andre at erstatte fysiske konsultationer med HPN-kufferten (eller noget, der ligner?) 

 

10. Er der noget, jeg har glemt at spørge om, noget du gerne vil fortælle? 

 

 

 

 

 

 

1.  
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8.4 HPN-kufferten, interviewguide, personale  
 

 

Spørgsmål 

(Giv gerne eksempler undervejs) 

8. Anvendelse og arbejdsgange 

- Hvordan har I anvendt HPN-kuffert i jeres arbejde? Og hvordan har det fungeret? 

- Hvad kræver anvendelse af HPN-kuffert af planlægning /forarbejde? 

- Til hvilke af jeres patientgrupper giver det mening at anvende HPN-KUFFERT? Til hvilke ikke? 

o Hvordan er patienter til projektet blevet udvalgt?  

o Udelukkes nogen? 

o Har det været nemt eller svært at finde relevante/egnede patienter? 

9. Tekniske forhold og brugervenlighed af HPN-KUFFERT 

- Hvordan er du blevet introduceret til HPN-KUFFERT? Var introduktionen tilstrækkelig? 

- Har I oplevet særlige opstartsproblemer? Giv gerne eksempler 

- Hvordan har du oplevet brugervenligheden? Var det nemt/svært at gå til? 

- Føler du dig tryg ved at bruge HPN-KUFFERT? 

- Får du de oplysninger, du har brug for ved HPN-KUFFERT, eller er der noget der går tabt i forhold til at have 

patienten inde til konsultationer? 

 

10. Relation til patienten 

- I hvilket omfang erstatter brug af HPN-KUFFERT konsultationer med dine patienter? 

- Hvordan påvirker brugen af HPN-KUFFERT oplevelsen af nærhed og kontakt med patienten? 

- Hvordan oplever jeres patienter brugen af HPN-KUFFERT? 

- Hvis du skal sammenligne med patientrelationer før indførelse af HPN-KUFFERT, hvad vil du så sige om det? 

 

11. Oplæring/vejledning 

- Kræver brugen af HPN-KUFFERT oplæring/vejledning?  

- Har fået tilstrækkelig oplæring/vejledning i brugen af HPN-KUFFERT 

- Hvordan har I oplevet det at informere patienten om brug af HPN-KUFFERT? 

- Hvordan har I oplevet behovet for support fra jer til patientens brug af HPN-KUFFERT?  

Introduktion 

- Formål: At få viden om dine oplevelser og erfaringer med at anvende HPN-KUFFERT i konsultationer 

med dine patienter  

- Telefoninterviewets rammer: 

- Seks emner, vi gerne skal snakke om… 

- Interviewet forventes at vare ca. 30 minutter 

- Må jeg optage vores samtale? Ingen andre end mig hører optagelsen eller ser en eventuel udskrift. 

Alle navne og andet personhenførbart vil blive anonymiseret i offentliggjort materiale 

- Præsentationsrunde: 

- Navn 

- Stilling 

- Antal års erfaring som kliniker 

- Antal gennemførte patientforløb med HPN-KUFFERT 
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- Har I haft tilstrækkelig tid og viden til at kunne hjælpe patienterne med at bruge HPN-KUFFERT? Har der væ-

ret behov for det? 

 

12. Fordele/ulemper – styrker/svagheder – gevinster/udfordringer 

- Hvad er de vigtigste fordele ved at anvende HPN-KUFFERT? 

o For klinikeren? 

o For patienten? 

- Hvad er de vigtigste ulemper ved at anvende video? 

o For klinikeren? 

o For patienten? 

For patienterne er den største fordel nok, at de kan spare transporten. OUH har regional funktion, så en del patienter 

kommer fra Sønderjylland. 

13. Fremtid 

- Vil du fortsat ønske at bruge HPN-KUFFERT i fremtiden? 

- Forventer du at komme til at bruge HPN-KUFFERT mere i fremtiden? 

- Har du forbedringsforslag til brugen af HPN-KUFFERT i jeres arbejde? 

- Ville du anbefale dine kolleger at anvende HPN-KUFFERT? 

- Pilotperioden: 

o Har afprøvningsperioden været passende ift. at opnå erfaringer med HPN-KUFFERT? 

o Hvordan har I oplevet det at være testpersoner? 

 

14. Eventuelt 

- Er der noget, jeg har glemt at spørge om? 



 

 

 


