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 Resumé 

Hvorfor (baggrund) 

Patienter med inflammatoriske tarmlidelser har brug for tæt monitorering og tidlig opsporing af opblussen i 

sygdom for at undgå sygdomsprogression, der kan føre til operation (herunder kolektomi). Tæt monitorering 

er ressourcekrævende for sundhedsvæsenet, hvorfor man gennem en del år i flere lande har arbejdet på 

digitale løsninger, der kan understøtte hjemmemonitorering som en del af et ambulant forløb. 

Hvordan (aktiviteter) 

Afdelingen for mavetarmsygdomme på Odense Universitetshospital ønsker derfor at affprøve CalPro 

hjemmetest, en digital teknologi, hvor tyve patienter med IBD står for selve målingen, der indscannes og 

indsendes digitalt. Dette med henblik på at få indsigt i deres erfaringer. 

Metode til etablering og evaluering af projektet 

Ved at foretage semistrukturerede interviews med elleve patienter få dage efter de har foretaget en måling, 

bliver det muligt at få indblik i, hvordan patienterne oplever anvendelighed og informationsniveau, hvorledes 

den nye praksis er i forhold til den tidligere og om patienterne har forslag til forbedringer. 

Erfaringer (fund) 

Evalueringen af CalPro hjemmetest viser, at patienterne helt overordnet hilser den nye praksis med 

hjemmetest velkommen. I deres begejstring for den nye praksis ligger håbet om frihed og fleksibilitet, som 

står i kontrast til den gamle metode, der krævede en del planlægning af patienterne. Med den nye frihed og 

fleksibilitet viser sig dog at følge uddelegering af arbejdsopgaver og ansvar til patienterne, der bruger en del 

tid på at sætte sig ind i forskelligt informationsmateriale og digitale funktioner. 

Alle patienter oplevede vejledningen fra daghospitalet som imødekommende og venlig. Dog blev ti ud af 

elleve patienter udfordrede, når de skulle lave prøven, idet der var flere informationskilder at forholde sig til 

og at disse manglede at blive indbyrdes afstemt. 

Patienternes erfaringer er, at de oplever at app’en guider rigtigt godt. Dog skal patienterne på forskellig vis 

igennem udfordringer med at forstå, fortolke og løse digitale problemstillinger, hvilket er tidskrævende og 

udfordrer de fleste af patienterne. Patienterne vurderede sig selv til at have fra middel til ret gode 

kompetencer inden for det digitale felt. 

For nogle af patienterne betyder det at stå for selve målingen, mere ansvar og tid med bekymring over 

resultaternes gyldighed og betydning for deres hverdagsliv. Ved den tidligere praksis forholdt lægen sig til 

resultatet. Patienterne er ikke vante med at forholde sig til deres egen måling af calprotectin, og flere 

pointerer, at det er begrænset, hvor kompetente de føler sig i forhold til at forstå resultatet. Det eneste 

patienterne ser, de har af handlemuligheder, er at kontakte de sundhedsprofessionelle for anvisninger, hvis 

målingen er foruroligende for dem. 

Konklusion 

Denne evaluering beskriver, at der er arbejde forbundet med, at patienterne oplever frihed og 

fleksibilitet. Det samme er gældende for de sundhedsprofessionelle, der skal sætte sig ind i den nye 
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teknologi og definere måske nye arbejdsgange til patienternes henvendelser ved vanskeligheder med 

teknologien og med spørgsmål til deres målinger. 
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 Baggrund og kontekst 

Kronisk inflammatorisk tarmsygdom (IBD) er en immunmedieret inflammatorisk sygdom i mave-

tarmkanalen, der rammer 1 % af den danske befolkning (Hansen et al., 2020). Forløbet er kendetegnet ved 

at være kronisk med intermitterende sygdomsaktivitet som mavesmerter, blodig diarré og træthed. Patienter 

med IBD, herunder Morbus Crohn (CD) og Collitis Ulcerosa (UC), har brug for tæt monitorering og tidlig 

opsporing af opblussen i sygdom for at undgå sygdomsprogression (Hansen et al., 2020), der kan føre til 

operation (herunder kolektomi) (Elkjaer et al., 2010). Tæt monitorering er ressourcekrævende for 

sundhedsvæsenet (Hansen et al., 2020), hvorfor man gennem en del år har arbejdet på digitale løsninger, 

der kan understøtte hjemmemonitorering som en del af et ambulant forløb (ibid.). 

2.1 Den kliniske afdeling 

Behandlingen af IBD i Region Syddanmark varetages blandt flere af Afdelingen for Mavetarmsygdomme, 

afdeling S, Odense Universitetshospital. Afdelingen behandler i alt 2.000-2.500 patienter med kronisk 

inflammatorisk tarmsygdom, og der kommer dagligt ca. 35 patienter til ambulant behandling. Det er 

individuelt, hvor lang tid der er afsat til patienten afhængig af behov og behandling. Antallet af konsultationer 

afhænger af sygdommens grad og kan derfor variere fra ugentlige til hver 6. måned og kræver, at patienten 

forud får taget blod- og afføringsprøver (S- Afdelingen for Medicinske Mavetarmsygdomme, 2017). 

2.2 Teknologien 

Teknologien bag hjemmemonitorering af IBD er i dette projekt CalProSmartTM hjemmetest med tilhørende 

CalProSmartTM Smartphone applikation (CalPro app). Hjemmetesten består af en engangs-sampler, en 

ekstrationsenhed, en lynkasette og en holder, hvor digital aflæsning af prøven kan ske. CalPro app’en 

anvendes til at bestemme niveauet af calprotectin i patientens afføring og skal downloades på patientens 

smartphone. Herefter fungerer den som baggrundsapplikation til Mit Sygehus, som patienterne tilgår. For 

udførlig beskrivelse af teknologien og vejledning til brug, se bilag A og B.  

2.3 Formål med projektet og evalueringen 

Formålet med projektet og evalueringen er at få indsigt i og at belyse patienters oplevelse med at anvende 

CalPro hjemmetest og app i hjemmet til måling af calprotectin i afføringen (markør for sygdomsaktivitet). 

Fokus er på deres erfaringer med anvendeligheden og informationsniveau, hvorledes den nye praksis er i 

forhold til den tidligere, og om patienterne har forslag til forbedringer. For detaljeret beskrivelse af 

fokusområder se semistruktureret interviewguide (Bilag C). 
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 Teoretisk ramme og metoder 

Til generering af viden om patienters erfaringer med foretage målinger af calprotectin i hjemmet anvendes 

to teoretiske rammer; postfænomenologi og kritisk psykologi. 

3.1 Postfænomenologi 

For at forstå, hvad der sker, når en teknologi, her måling af calprotectin i hjemmet, indføres som ny praksis, 

inddrages postfænomenologi som overordnet teoretisk ramme. I postfænomenologien gøres op med synet 

på teknologi som en objektiv og neutral størrelse (Rosenberger and Verbeek, 2015). Snarere ses teknologien 

som medierende i forhold til den sammenhæng, den indgår i, ligesom sundhedsprofessionelle og patienter 

medierer teknologien i forhold til, hvad de måtte have af behov, muligheder og begrænsninger (ibid.). Ofte 

er denne mediering i henhold til postfænomenologi forbundet med tradeoffs (Rosenberger and Verbeek, 

2015): At man ikke alene får det, der var hensigten, men også andre uventede forandringer af praksis. Det er 

derfor væsentligt at undersøge, hvad teknologien betyder for de involverede i den sammenhæng, de befinder 

sig i, og de praksisser, der hermed udvikler sig.  

3.2 Kritisk psykologi 

Som subsidiær teoretisk ramme anvendes kritisk psykologi. Her er målet at analysere og forstå mennesker 

med udgangspunkt i deres 1. persons perspektiver (Holzkamp, 1998, Tolman, 2013) og at få en 

grundlæggende forståelse af, hvordan de er indlejret i samfundsmæssige strukturer og dagligdags 

livssammenhænge (Aagaard, 2018). At anvende kritisk psykologi som en af de teoretiske rammer i denne 

evaluering giver en mulighed for at få indblik i, hvad det betyder for patienter og deres dagligdag at stå for 

måling af calprotectin i hjemmet, og hvad dertil følger af muligheder og begrænsninger. 

3.3 Metode 

3.3.1 Rekruttering af patienter 

Tyve patienter, udvalgt af projektsygeplejerske i daghospitalet, blev rekrutteret til at måle fæces calprotectin 

i hjemmet. Blandt patienterne, der modtog behandling i afdelingens dagafsnit i en periode på fem uger, 

inkluderede projektsygeplejersken en repræsentativ gruppe af mænd og kvinder i forskellige aldersgrupper. 

Patienterne fik udleveret hjemmetesten og informationsmateriale om CalPro app’en samt indgik informeret 

samtykke.  

Sytten af patienterne blev kontaktet af evaluator tæt på det tidspunkt, de skulle foretage måling for at aftale 

et tidspunkt for interview, der kunne være over telefon eller webkamera. Således havde patienterne deres 

erfaringer med målingen i frisk erindring. Tretten vendte tilbage på henvendelsen med et ønske om at 

deltage. Efterfølgende blev to patienter ekskluderet; den ene patient som følge af manglende tilbagemelding, 

og den anden på grund af tilbagefald i sygdom. Dermed deltog i alt elleve patienter i interviews, hvoraf en 

valgte at blive interviewet over webkamera, mens de resterende ti patienter valgte interview over telefon.  

3.3.2 Karakteristika af patienter 

Seks af patienterne var kvinder. To af patienterne var diagnosticeret inden for det seneste år, en patient 

havde haft sygdommen i to år, en i fire år, tre patienter i seks år og fire angav at have levet i mange år 

med IBD. Ni patienter angav at være i biologisk behandling, en vidste ikke hvilken behandling, og en fik 

ingen behandling. I tabel 1 ses, hvordan patienterne fordelte sig på køn, alder og diagnose. 
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Køn Alder  CD UC Total 

Kvinde 20 – 29 år 3 - 3 

30 – 39 år 1 1 2 

40 – 49 år - - - 

50 – 59 år 1 - 1 

Mand 20 – 29 år - 1 1 

30 – 39 år 1 1 2 

40 – 49 år - 1 1 

50 – 59 år - 1 1 

I alt  6 5 11 

Tabel 1: Oversigt over patienter, der deltog i semistrukturerede interviews. 

3.3.3 Semistrukturerede telefoninterviews 

For at blive klogere på, hvad det betyder for patienter og deres dagligdag selv at stå for måling af calprotectin, 

er der foretaget semistrukturerede interviews få dage efter, de har gjort deres erfaring med målingen. 

Interviews giver indsigt i patienternes oplevelse, herunder også hvad det betyder for deres dagligdag, og 

hvordan de italesætter dette (Tanggaard and Brinkmann, 2015). Interviews i dette projekt havde hver især 

en varighed på mellem 15 - 45 minutter, hvoraf de fleste tog 20 minutter. 
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 Erfaringer 

På baggrund af semistrukturerede interviews beskrives i dette afsnit patienternes erfaringer med at anvende 

CalPro hjemmetest. Empiriske citater, fra patienternes fortællinger om deres erfaringer og betragtninger, 

inddrages som eksempler på de temaer, der har vist sig i datamaterialet. Der differentieres ikke mellem 

telefoninterviews og den ene webunderstøttede interview, da dette ville kompromittere anonymiteten. Alle 

interviews beskrives derfor som telefoninterviews. 

4.1 Tidligere praksis 

I den tidligere praksis stod patienterne for at lave en afføringsprøve, som de enten sendte til hospitalet eller 

selv kørte ind og afleverede. Prøven blev herefter analyseret på Klinisk Biokemisk afdeling. Til ambulant 

kontrol eller ved behandling af IBD fik patienterne en tilbagemelding på, hvordan de sundhedsprofessionelle 

vurderede patienternes tilstand i relation til deres IBD. Dette inkluderede ikke nødvendigvis et tal, men oftere 

en samlet vurdering ledsaget af eventuelle tiltag.  

Overordnet set oplever patienterne den tidligere praksis som logistisk tung og ufleksibel, idet afføringsprøven 

skal være analyseret senest syv dage efter den er taget samtidig med, at selve forsendelsen kan tage op til 

syv dage. Derudover skal prøven ifølge patienterne sendes således, at afdelingen har modtaget den inden en 

weekend eller på en mandag. 

4.1.1 Logistiske udfordringer 

De snævre rammer for indlevering af en prøve krævede en del planlægning fra patienternes side: 

”Det passede dårligt til mig, fordi det helst ikke måtte være op til en weekend. Dels på grund af posten, 

men også fordi man skal tænke i, hvornår den er fremme, og hvornår den så bliver undersøgt.” 

(telefoninterview af patient) 

Nogle patienter kørte ind med prøven for at være sikker på, at den ankom inden udløb. Andre havde ikke 

den mulighed på grund af geografisk afstand til hospitalet og/eller arbejdstider: 

”Logistisk har hun valgt at sende pakken, idet at køre til hospitalet og aflevere er i den stikmodsatte 

retning af hvor hun arbejder.” (notat i forbindelse med telefoninterview af patient) 

Nogle af patienterne var bevidste om, at konvolutten, gjort klar til at levere, indeholdt en afføringsprøve. Det 

kom til udtryk på forskellige måder. Her når den ligger klar i hjemmet:  

”Den er måske lidt ulækker. Hvis man har lavet prøven og ikke kommer afsted med den med det samme. 

Så ligger der måske bare et brev på kommoden med noget spændende på”. (telefoninterview med 

patient) 

Ved forsendelse i den lokale supermarked kunne det føles grænseoverskridende: 

”Jeg synes det er lidt pinligt med den gamle [praksis]: Jeg bor ude i sådan en lille by hvor posthuset er i 

Brugsen, og der står aldrig, hvilken postpose er den, der bliver afhentet i dag, så jeg skal altid spørge: 

Hvorfor en pose er det lige, der bliver afhentet i dag? Så råber personalet gennem butikken at posen 

skal afleveres til sygehuset”. (telefoninterview med patient) 
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4.1.2 Rette timing ift. mavens cyklus 

Udover rettidig levering på hospitalet skulle patienterne lykkes med at få timet prøven med mavens rytme. 

Det var sjældent, at det kunne lade sig gøre en morgen, inden patienterne skulle afsted på arbejde. En patient 

måtte nogle gange lave prøven på arbejdet i arbejdstiden: 

”Jeg var nødt til at lave prøven på arbejdet, fordi det ikke altid lige passede med at få tingene til at hænge 

sammen. Man ved man er presset, fordi man skal nå at have det sendt afsted inden et vist tidspunkt, 

ikke også? Og det var irriterende.” (telefoninterview af patient) 

En anden patient forsøgte at spise mere op til at hun skulle præstere en prøve, sådan at maven blev presset: 

”Det afhænger jo også af ens cyklus for, hvornår man skal på toilettet. Nogle gange er en prøve kikset, 

og ikke kunne lade sig gøre at lave, og så har jeg bare måtte aflevere et par dage for sent. Har også 

prøvet at spise noget ekstra for at presse maven.” (telefoninterview med patient) 

4.2 Ny praksis 

Den nye praksis adskiller sig fra den tidligere ved, at patienterne her står for målingen af calprotectin, som 

er digital, og at resultatet af målingen kan ses med det samme. Alle patienter hilste den nye praksis 

velkommen. Fælles for dem var et håb om mere lethed i deres dagligdag, når de stod overfor at skulle lave 

en prøve. 

4.2.1 Håb om frihed og fleksibilitet 

Overordnet set forbandt patienterne den nye praksis med håb om mere fleksibilitet og dermed en større 

frihed til at bestemme, hvornår de lavede målingerne: 

”Der er lidt mere frihed ved denne metode, selvom den helst skal foregå hjemme. Denne her 

prøve/metode gad jeg ikke lave på arbejde, det tager for lang tid. Til gengæld har jeg mere tid at gøre 

med [ved den nye metode], fordi jeg næsten altid kan gøre det i en weekend, ikk’? Der er meget frihed i 

det der med ikke at skulle sende den afsted.” (telefoninterview af patient)  

Når der er håb knyttet til patienternes vurdering, er det fordi den nye metode drillede på forskellige måder. 

Patienternes positive vurdering afhang således af, at det kom til at virke: 

”Hvis det her kommer til at virke, ville jeg nok foretrække dette her, for så er jeg ikke så afhængig af, at 

det skal være tidligt om morgenen, det skal afleveres, at aflevere det i hverdagen, her kan jeg lave den i 

weekenden, hvor jeg har tid til den, og så ved jeg, at de ser den om mandagen.” (telefoninterview af 

patient)  

Patienterne var også klar over, at der var tale om at få øvet sig og kende procedurerne: 

”Jeg synes egentlig, at det var fint. Altså det var også lidt omstændeligt, men det var også første gang, 

jeg skulle gøre det, så man kan sige, at næste gang ved man, hvordan det fungerer. Selvfølgelig tog det 

også noget tid, men hvis man så regner den tid med, hvor man skulle på posthuset, så giver det i hvert 

fald det samme, hvis ikke kortere tid.” (telefoninterview af patient) 

Den tid patienterne bruger på at lave selve målingen, oplever de som rigeligt hentet ind ved, at de ikke 

skal sende prøven med posten eller selv aflevere den på hospitalet. En patient, der boede i udlandet 

fortalte, at den nye praksis betød færre rejsedage for ham: 
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”Da jeg boede i Kbh. var det ikke noget problem at løbe på ambulatoriet, for de ligger tæt på, men jeg 

bor nu i udlandet og med den gamle metode skulle jeg hjem en gang mere, end hvis jeg skulle til 

behandling. Fordi bl.pr. kan man jo tage dagen før, det er ikke noget problem. Men med den 

afføringsprøve går der en uge. Så der var jeg nødt til at skulle hjem en gang mere. Jeg sparer en hel 

rejsedag. […] Det er en gave for jeg sparer enormt meget tid ved det (telefoninterview af patient).” 

4.2.2 Overvældende informationsmateriale 

I den nye praksis fik patienterne udleveret et testkit sammen med producentens informationsmateriale, 

herunder vejledning (se bilag A), samt en supplerende skriftlig vejledning udarbejdet af den kliniske afdeling 

(se bilag B). Derudover modtog patienterne i forbindelse med deres besøg i daghospitalet en mail med link 

til aktivering af CalPro applikation på deres smartphone. Linket skulle aktiveres indenfor 24 timer, hvorefter 

CalPro applikationen lagde sig som baggrundsapplikation til Mit Sygehus. Mit Sygehus, som patienterne 

kendte til i forvejen, er hospitalets applikation til patienter. Patienterne skulle således vælge calprotectin 

funktionen i Mit Sygehus, ikke direkte i app’en, CalPro.  

Alle patienter oplevede vejledningen fra daghospitalet som imødekommende og venlig. Dog blev ti ud af 

elleve patienter udfordrede, når de skulle lave prøven. Patienterne oplevede, at der var flere 

informationskilder at forholde sig til, og at disse manglede at blive indbyrdes afstemt: 

”Jeg synes faktisk, at det var lidt forvirrende både ift. at der lå en instruktion i kassen [for apparatet], og 

så fik jeg faktisk en anden instruktion ude fra sygehuset af. Det var ikke helt retvisende. Jeg fik en mail 

fra sygeplejersken, der sagde, at jeg skulle starte forløbet op inde i Mit Sygehus.” (telefoninterview af 

patient) 

Ikke alle patienter var opmærksomme på, at de, ud over det skriftlige materiale, skulle forholde sig til en mail 

inden for et døgn efter, den var afsendt. De endte derfor med at bruge en del tid på det, hvilket kunne skabe 

frustration, der var knyttet til det at leve med sygdommen: 

”Jeg fik et mental breakdown, da jeg skulle lave den måling. Mail med brugernavn og kode. Det tog mig 

en time at komme ind. Hvor er jeg træt af det lort her, lortesygdom, og jeg skal alt muligt.” 

(telefoninterview af patient) 

De ti patienter gav på forskellig måde udtryk for, at der for afdelingen lå et stykke arbejde i at få tilpasset 

informationen forud for udlevering af de nye kits: 

”Jeg synes at det var bøvlet. Jeg blev faktisk lidt skuffet over at komme ind og få udleveret dette kit. Der 

er brugsanvisninger og bla bla bla. Jeg kunne godt have tænkt mig, at der var taget screenshots af, 

hvordan det var, altså at man blev guidet mere igennem, hvad der skulle foregå. Der er jo dette hæfte 

med, som man prøver at læse igennem flere gange inden, men fordi man ikke har prøvet det, forstår 

man hverken bu eller bæh af det. Så hvis der havde været nogle billeder: Det her er det skridt. Du gør 

sådan og sådan. At du kan se det hele på forhånd, inden du starter. Så bliver du heller ikke så stresset 

over nedtælling af tid. A4 papiret kunne også have været mere informativt.” (telefoninterview af patient) 

En anden patient foreslår, at man gennemgår det med patienterne, når de alligevel er i daghospitalet: 

”Materialet kunne gennemgås med patienten i daghospitalet under behandling (bare 2-5 min), så de 

får hjælp til at forstå den og er mere trygge. For når man kommer hjem lægger man materialet væk, 
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fordi man ikke skal bruge det endnu, og så har man glemt alt og går bare i gang uden at læse, når man 

skal lave målingen. I daghospitalet bruger de tid på informeret samtykke, den tid kan de nu bruge på at 

informere om metoden” (telefoninterview af patient)  

En enkel patient, der indgik sidst i projektperioden, oplevede ingen udfordringer med at anvende den nye 

måde at lave prøve på: 

”Nu var det jo første gang, så det tog nok lidt længere tid end det gennemsnitligt skulle gøre, men guiden 

var ufatteligt god, og jeg synes at det er meget nemmere, at man ikke skal koncentrere sig om at skulle 

nogen steder hen, der kommer svar med det samme. Den virker idiotsikker, lad mig sige det sådan. Der 

var ikke det mindste, der drillede. Det, de fortalte mig [fra daghospitalet], var ikke nyt ift. det, der stod i 

vejledningen. Det gør en forskel, at jeg kan smide det hele ud og prøven er sendt ift. at jeg skal have en 

prøve liggende på kommoden, der skal sendes.” (telefoninterview med patient) 

4.2.3 Anvendelse kræver digital forståelse 

Generelt for patienterne er, at de synes app’en guider rigtigt godt. De skal dog igennem en udfordring med 

at forstå hvilken app, de skal starte måling op i. Efter at have læst det forskellige informationsmateriale 

startede de først inkluderede patienter op i CalPro app’en for at finde ud af at app’en alene skulle downloades 

for at ligge til baggrund for funktionen i Mit Sygehus.  

”Ja, for det var ikke sådan helt specifikt beskrevet, hvordan man skulle starte app’en, så jeg var gået ind 

i selve app’en, og man skulle faktisk bare gå ind på Mit Sygehus.” (telefoninterview med patient) 

Da det bliver tydeligt for projektsygeplejersken, at patienterne misforstår denne mekanisme, inkluderer hun 

denne information i sin vejledning til patienterne.  

Nogle af patienterne har noteret sig den tid, der skal gå under målingen, og er klar til at time det, men bliver 

glædeligt overrasket over at der er en indbygget timer i Mit Sygehus: 

”Da jeg læste folderen igennem første gang, synes jeg, at det virkede overvældende, men da jeg så kørte 

det igennem i app’en, bliver man guidet, og der er timer. Så er det jo simpelt. Det bliver jo endnu 

nemmere næste gang, hvis det er, jo.” (telefoninterview af patient) 

Den indbyggede timing er også godt, hvis man bliver afledt under målingen: 

”Godt med timer, der sørger for rettidighed. I hjemmet kan der være distraktioner, og man skal jo lave 

målingerne, når man skal på toilettet.” (telefoninterview med patient)  

Denne patient havde små børn, der kunne kræve hendes opmærksomhed under måleprocessen. 

En patient havde ikke forstået, at han ikke skulle tage billedet direkte: 

”Forvirrende med skriftelig vejledning og app’en samtidig. De er ikke koordinerede. Var ikke klart, at der 

var indbygget timer i app’en, og at billedet ikke skulle tages direkte.” (telefoninterview af patient) 

En patient bekymrer sig over, hvad der sker, hvis nogen ringer til ham, mens processen er i gang. Om den 

går i stå, og at han derfor skal starte en ny måling op. 
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Alle patienterne er glade for at have fået ekstra sæt med hjem, idet der er flere, der oplever at skulle lave en 

ny prøve. 

Sidst i projektforløbet oplever patienter, der skal foretage måling i denne periode, at målingen ikke overføres 

til Mit Sygehus. Nogle når slet ikke at se målingen, andre når at se en farve eller et tal: 

”Fin vejledning, men selve målingsresultatet ryger ikke over i app’en og bliver registreret, sådan at jeg 

kan sende den videre. Resultatet var 77 eller 0,77. Den gik ikke videre, og når jeg så gik derind igen, ville 

den bare starte forfra. Jeg kunne ikke se, at det var registreret nogle steder.” (telefoninterview af patient) 

En patient foreslår mulighed for at øve sig inden selve målingen: 

”Kunne være rart med en prøvetur i app’en for folk der er teknologiforskrækkede, inden den rigtige 

måling skal foregå. Det ville være trygt at vide og ikke starte uden at vide, hvad der skal ske.” 

(telefoninterview med patient) 

En anden patient foreslår at det bliver muligt at kunne scanne resultatet ind igen, hvis det ikke lykkes første 

gang, uden at de samtidig skal igennem hele måleprocessen en gang til.  

”Træls at der ikke var en funktion, hvor man netop bare kunne vælge at scanne prøven uden at skulle 

igennem alle de der steps.” (telefoninterview af patient) 

De tekniske udfordringer forbundet med at måle calprotectin er tidskrævende og udfordrer de fleste af 

patienterne til at lave digital problemløsning. 

”Jeg kan jo godt finde ud af denne smartphone, fordi jeg er fra denne generation, men hvis jeg var på 

min farmors alder, ville jeg måske være helt udelukket for det her projekt.” (telefoninterview af patient) 

Patienterne demonstrerer ved deres beskrivelse af måleprocessen, at de i større eller mindre grad formår at 

analysere de digitale problemer og komme videre: 

”Jeg så selv svaret inde i den der app, Calpro, men den kunne ikke overføre data til den, der hedder Mit 

Sygehus”. Patienten har selv kunne analysere sig frem til at målingen er landet i Calpro, men ikke kommet 

videre til Mit Sygehus.” (notat fra telefoninterview af patient) 

Patienterne, der er inkluderede i projektet og har deltaget i interview, vurderer sig selv til at have fra middel 

til ret gode kompetencer inden for det digitale felt.  

4.2.4 At forholde sig til målingen 

Flere af patienterne har været vant til at forholde sig til resultaterne af deres blodprøver forud for en 

ambulant kontrol, men ingen vidste, at de kunne se svar på calprotectin på sundhed.dk. Patienterne 

beskriver, at de i den tidligere praksis har fået at vide, at det så fint ud eller, at der var aktivitet, når de var til 

kontrol på afdeling S, men de har ikke hæftet sig ved et tal. I den nye praksis, hvor patienterne står for 

målingen og ser resultatet som de første, synes tre ud af elleve patienter, at det giver mening at forholde 

målingen til, hvordan de har det. Dog svarer de tre samstemmende, at ved en høj måling, vil de kontakte 

afdelingen for at får klarhed over, hvad der skal ske. Det er der ingen af patienterne, der har et bud på: 

”Han ved, hvad han skal gøre, hvis tallet er for højt. Så skal han have fat i sin afdeling.” (notat ifm. 

telefoninterview af patient) 
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En anden patient kan ikke forklare de svingninger, der er, og har tillid til, at lægen fanger, hvis der skal gøres 

noget: 

”Jeg ville nok foretrække at se farverne, for jeg har absolut ingen forstand på, hvad tallene betyder. Når 

jeg kom ind ville de nok sige, hvis der var et eller andet, jeg skulle være opmærksom på… Jeg tror egentlig 

bare at det ville forvirre mig lidt mere. Jeg kan ikke rigtigt forholde mig til, hvad det betyder, når tallet 

stiger og falder, nej.” (telefoninterview af patient) 

Som en patient bemærker: 

”Til forskel fra diabetes, hvor man kan spise en gulerod eller tage noget insulin, kan man ikke agere på 

samme måde med denne tarmsygdom. Også derfor opleves det ikke meningsfuldt at kende tallet, for det 

er lægerne, der skal ordinere behandling for det.” (telefoninterview af patient) 

For endnu en patient er en farve nok. Han behøver ikke et tal, men blot en indikation på, om der skal gøres 

noget nu og her i stedet for at vente flere dage med at få klarhed over dette: 

”Jeg synes at det er fint nok at få en farve, der indikerer hvordan min mave har det nu og her, fordi så 

skal jeg ikke vente en uge eller to på at få at vide, om jeg kan gøre noget ved det nu og her agtigt.” 

(telefoninterview af patient) 

Dermed giver den nye praksis også mulighed for at accelerere patienternes forløb, hvor de før ventede med 

at få lægens fortolkning til, når de kom til samtale eller ny behandling. Det betyder, at der skal være defineret 

handlingsanvisninger til patienterne, således at de ikke skal have ventetid med ny viden, der bekymrer dem: 

”Patienterne skal forholde sig til en bekymring de ikke kan sætte ind i en sammenhæng, og eventuelt 

vente på at få svar, fordi lægen først vender tilbage 5 dage senere?” (telefoninterview af patient) 

Forhøjede målinger kan fortolkes på mange forskellige måder og sætte næring til bekymringer om 

behandlingsforløbet eller prognosen: 

”Jeg blev øv, da jeg så mit svar, fordi til lægesamtale i næste uge skal vi tage stilling til om vi kan trække 

tiden mellem behandlingerne. Men min læge sagde, da jeg ringede ind, fordi min calprotectin var høj, at 

det også afhang af, hvordan mine blodprøver var.” (telefoninterview af patient) 

En patient, der var nydiagnosticeret oplevede det som meget angstprovokerende at forholde sig til målingen: 

”Den gang det så lykkedes mig at udføre prøven, da kom jeg så til resultatet, og der kunne jeg så godt 

mærke at… [tænker] men det er nok også fordi jeg er helt ny. Det var ikke et særlig godt resultat, og så 

blev jeg sådan helt: ej… ok! Hvad så? Så stod der, at man skulle kontakte sin læge med det samme. Og 

så ringede jeg selvfølgelig til min tarmlæge ude på afd. S med det samme, og hun var bare sådan: Ej, ro 

på. Og så fik hun forklaret mig noget mere, hvad det der tal kunne betyde. Og det er nok, tænker jeg, 

fordi sygdommen er ny for mig, og jeg ikke sådan lige kender min krop. Nogle gange kan tallene være 

høje, selvom man ikke føler sig gevaldig syg. Det viser en app ikke. Så når man bare måler selv, så kan 

man jo godt få et tal, som man ikke kan forstå. Og så kan det godt være at der står, eller den deler 

det ind i om du er rød, gul eller grøn, og man så bare får at vide at man er mega rød, med høj 

inflammation, og så er man helt chokeret over det, når man egentlig føler sig godt tilpas. Om det så 
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bare er min manglende erfaring på min krop og sygdommen, der gør at… det synes jeg var sådan lidt 

sådan: Gud hvad skal jeg så gøre nu – agtigt.” (telefoninterview af patient) 

Som patienten er inde på, så kan det at forholde sig til målinger afhænge af, hvordan man har det med sin 

sygdom, hvilket bekræftes af en anden patient:  

”I opstartsfasen kan man godt være bekymret om, hvad det kan blive til... Vi troede at der var noget galt 

med app’en. Vi forventede ikke at den ville blive rød” (telefoninterview af patient) 

Flere af patienterne reflekterer over målingens værdi, hvis den er forhøjet: 

”Ja, men det passede egentlig meget godt, synes jeg, så det stolede jeg egentlig meget fint på [egen 

måling af calprotectin, der ikke var forhøjet]. Jeg vil da egentlig nok sige, at hvis jeg en dag begyndte at 

få det dårligt og følte, at det var sygdommen, der er i udbrud, så ville jeg egentlig nok have det bedst 

med at sende den gamle prøve, så det ikke er en selv, der analyserer det. Lige nu stoler jeg da på den, 

også fordi jeg kan mærke at der ikke umiddelbart er noget.” (telefoninterview af patient) 

Et par af patienterne overvejede om denne type hjemmemåling er på niveau med målinger analyseret af 

fagfolk: 

”At jeg selv skal måle, er jeg fuldstændig tryg ved, men det eneste jeg kan være en lille smule utryg ved, 

det er om resultatet, det er korrekt. Jeg ved ikke noget om det, men jeg kunne forestille mig, at det bliver 

bedre ved, at man sender det ned til nogen, og så ved de noget om det og gør noget ved det, end at jeg 

leger kemimand derhjemme.” (telefoninterview af patient) 

En anden patient har forsøgt at analysere sin prøve to gange og finder ud af, at det giver en forskel i resultatet: 

”Jeg ved ikke hvor retvisende det er, for i går morges var mit tal meget højt, og i går aftes var det meget 

lavt.” (telefoninterview af patient) 

Mulighed for hurtigere afklaring af deres målinger inspirerer patienterne, der ser et potentiale for at udvide 

brugen af måling af calprotectin til andre situationer end forud for ambulant kontrol eller behandling: 

”Skidesmart. Maveinfluenza eller er min Mb Crohn i gang? Det kan jeg se på med test hjemmefra, be – 

eller afkræfte – det giver mening for mig. Jeg kan også ringe til lægen og fortælle hvordan jeg har det, 

men han kan jo ikke sige om det er det ene eller det andet [uden en måling].” (telefoninterview af patient) 

Samme patient er inspireret til at supplere med måling af CRP i hjemmet, der i patientens optik kan kvalificere 

resultatet af målingen af calprotectin: 

”Jeg synes, man skal udvikle den til, at CRP også måles. Man kan have influenzaagtige symptomer, som 

kan tyde på uro tarmsygdommen, og ens CRP vil måske være forhøjet, inden det viser sig i en 

afføringsprøve. Hvis man ved symptomer på maveinfluenza kan måle CalPro og CRP og de ikke er 

forhøjede, er det jo nok en almindelig maveinfluenza, og så er der ingen grund til at komme ind og blive 

set på eller få taget flere blodprøver. Så sparer jeg et besøg på sygehuset” (telefoninterview af patient) 

Udover selv at skulle måle calprotectin i hjemmet har patienterne både fået og fundet nye opgaver og 

ansvar. 
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4.2.5 Hjemmet som ramme for måling 

Det betyder noget, hvor patienterne skal lave deres prøve og måling. Patienterne forholder sig til den 

kontekst, de befinder sig i, og kærester og eventuelt øvrig familie involveres i større eller mindre omfang: 

”Jeg bor sammen med en kæreste, og jeg ville nok bare sørge for, at han ikke var hjemme netop for ikke 

at skulle forstyrre på den måde, nej så synes jeg ikke, at det er noget problem, at det lige skal ligge i et 

kvarter… selvfølgelig kender han min sygdom og følger med, men lige de der afføringsprøver synes han 

måske ikke er det lækreste i hele verden, så det er noget jeg undlader at fortælle ret meget om. Han ved 

godt, at jeg skal lave dem [så derfor laver hun prøverne, når han ikke er til stede].” (telefoninterview af 

patient) 

De fleste af patienterne, der har samlever og familie, orienterer så lidt som muligt om afføringsprøven, men 

at målingen tager længere tid (17-18 minutter) gør, at flere af patienterne er nødt til at nævne, at de foretager 

den: 

”Skal orientere sin hustru, fordi prøven kræver lidt mere tid og rettidighed. Vil egentlig gerne spare hende 

for den specifikke detalje (notat ifm. telefoninterview af patient). 

I et par familier involveres henholdsvis ægtefælle, mor og datter, da teknikken driller: 

”Det var det sværeste at få taget billedet. Inddrog sin datter og de nåede det ikke inden for tidsrammen. 

Mand også inddraget: Har du pillet coveret af din telefon?” (notat ifm. telefoninterview af patient) 

En ung patient får hjælp af sine forældre: 

”Alle omkring mig ved, at jeg skal lave denne prøve, og jeg trisser lidt rundt. Mine forældre er involverede 

og interesserede. Da jeg var ny med sygdommen, synes jeg, at det var det mest ulækre, og der tog min 

mor en for holdet.” (telefoninterview af patient) 

En anden patient flytter prøven ud af toilettet, så toilettet ikke blokeres: 

”Lægger prøven væk i ventetiden, så hun ikke blokerer toilettet.” (notat ifm. telefoninterview af patient) 

En patient er udfordret af at have et lille barn, der ikke kan være alene så længe ad gangen: 

”Et barn, der græder i kombination med, at det er nu, man skal på toilettet og derudover følge en timer.” 

(notat ifm. telefoninterview af patient) 

Hjemmet er ikke en neutral og rolig base, hvori målingen kan foregå. Rammer, roller og dagsordner i hjemmet 

bliver en del af målingerne. 
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 Diskussion 

Evalueringen af CalPro hjemmetest viser, at patienterne helt overordnet hilser den praksis med hjemmetest 

velkommen. I deres begejstring for den nye praksis ligger håbet om frihed og fleksibilitet, som står i skærende 

kontrast til den gamle metode, der krævede en del planlægning af patienterne. Med den nye frihed og 

fleksibilitet viser sig dog at følge uddelegering af arbejdsopgaver og ansvar til patienterne, der bruger en del 

tid på at sætte sig ind i forskelligt informationsmateriale og digitale funktioner. Dette er måske for den rette 

målgruppe alene de første par gange, indtil de har lært praksissen at kende, såfremt teknologien er stabil og 

virker, og informationsmaterialet bliver koordineret, men kan for andre patienter med knap så mange digitale 

kompetencer, blive et tilbagevendende problem.  

At målingen af calprotectin kræver et vist niveau af digitale kompetencer er også betydningsfuldt i forhold til 

de sundhedsprofessionelle. Først og fremmest skal de kunne vurdere, hvilke patienter der ville kunne mestre 

opgaven. Patienterne i dette projekt vurderede deres kompetencer fra medium til højt niveau. Derudover 

skal de sundhedsprofessionelle også have nok indsigt i CalPro hjemmetesten til at kunne vejlede patienter, 

der kontakter daghospitalet med spørgsmål til metoden og målingen. Dette projekt har vist, at det i forhold 

til metodespørgsmål primært drejer sig om de digitale funktioner. 

For nogle af patienterne betyder det at stå for selve målingen, mere ansvar og tid med bekymring over 

resultaternes validitet og betydning for dem i deres hverdagsliv. Ved den tidligere praksis forholdt lægen sig 

til resultatet ved at se det i relation til eksempelvis patientens blodprøver. Patienterne virker ikke vante med 

selv at skulle forholde sig til dette, og flere pointerer, at det er begrænset, hvor kompetente de føler sig i 

forhold til at forstå resultatet. Det eneste patienterne ser, de har af handlemuligheder, er at kontakte de 

sundhedsprofessionelle for anvisninger, hvis målingen er foruroligende for dem.  

Andre studier viser ligeledes, at det kan være forskelligt, hvor anvendeligt patienter oplever at skulle forholde 

sig til deres målte værdier. I et studie af telerehabilitering af patienter med kronisk obstruktiv lungelidelse 

(KOL), hvor monitorering  indgik, oplevede nogle af patienterne det som opmuntrende, når tallene var fine, 

andre følte det deprimerende, hvis målingen var dårlig (Huniche et al., 2010). Samme tendenser ses i dette 

projekt, hvor en patient bliver ked af en dårlig måling, idet hun havde håbet på længere tid mellem 

behandlingerne. Efter kontakt til afdelingen får hun at vide, at målingen ikke alene afgør det. I studiet af 

patienter med KOL og deres oplevelse af at forholde sig til deres målinger beskrives ligeledes, hvordan 

patienterne fortolker deres målinger, og at det også sker, at patienternes handlinger ikke stemmer overens 

med de medicinske anbefalinger (Huniche et al., 2010). Nogle patienter med KOL gav ligeledes udtryk for, at 

målinger kunne bruges til at bekræfte dem i, hvordan de selv vurderede deres helbred (Huniche et al., 2013), 

mens andre fortæller, at det giver dem bekymringer at blive konfronteret med deres målinger (ibid.). Dette 

finder vi også i denne evaluering. Der er ligeledes patienter, der oplever målingerne forstyrrende (Huniche 

et al., 2013). Nogle af patienterne ser målingerne som et redskab for de sundhedsprofessionelle mere end et 

redskab for dem selv (ibid.), hvilket patienterne i nærværende evaluering ligeledes pointerer. En af 

patienterne ser nye muligheder i at kunne anvende CalPro testen til at afklare om hun har maveinfluenza 

eller forværring i sin IBD. Denne måde at anvende CalPro på kunne potentielt forkorte patientens ventetid 

på afklaring og dermed yderligere ubehag. Teknologi holder nogle gange mere end de lover (La Cour et 

al., 2017), hvilket også kan ses ved at patienter i denne evaluering har idéer til andre måder at anvende 

CalPro hjemmetest på. 
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Patienterne med KOL målte deres værdier dagligt eller flere gange om ugen, hvilket naturligvis er anderledes 

end patienterne med IBD, der i dette projekt gjorde det forud for en ambulant kontrol eller behandling. Dog 

kan oplevelserne hos patienterne med KOL anvendes til at perspektivere, hvad målinger kan betyde for 

dagligdagen hos patienter med IBD, idet der ses ligheder i, hvad patienterne oplever.  

Et studie fra 2010 har undersøgt effekten af anvendelse af monitorering af patienternes IBD baseret på en 

lignende digital løsning (Elkjaer et al., 2010).  Studiet adskiller sig fra dette projekt ved at være designet som 

et randomiseret kontrolleret forsøg (RCT) og ved at inkludere webuddannelse af patienterne, således at de 

bliver uddannede i at forstå deres IBD og i selv at starte behandling op (Elkjaer et al., 2010). Patienterne, der 

var randomiserede til den webbaserede løsning og havde tilbagefald, skulle måle dagligt under behandling 

og ugentligt i fire uger efter behandling af tilbagefald af sygdommen (Elkjaer et al., 2010). Blandt flere fund 

foretrak 88 % af patienterne den nye webbaserede løsning fremfor vanlig behandling og sygdomsspecifik 

livskvalitet (Quality of Life (Qol)), generel velbefindende, vitalitet, social funktion og emotionel funktion steg 

signifikant blandt patienterne, der blev randomiserede til den webbaserede løsning (Elkjaer et al., 2010). Det 

gør formentlig en forskel, at patienterne får redskaber til at reagere på de målinger, som bliver foretaget. 

Hvad der dog ikke er anderledes er, at patienterne får mere ansvar for behandling af egen sygdom. I RCT’et 

er det ikke undersøgt, hvad dette betyder for patienternes dagligliv, selvom de udvalgte effektparametre kan 

være enkeltstående dele heraf. Inklusionskriterier af patienter i RCT’et ekskluderer en del komplekse 

patienter, hvilket skal tages med i vurdering af, hvilken målgruppe anvendelse af CalPro hjemmetest er testet 

på og kan rettes til. 

Denne evaluering beskriver, at der er arbejde forbundet med, at patienterne oplever frihed og fleksibilitet. 

Det samme er gældende for de sundhedsprofessionelle, der skal sætte sig ind i den nye teknologi og definere 

måske nye arbejdsgange til patienternes henvendelser ved vanskeligheder med teknologien og med 

spørgsmål til deres målinger. Alt sammen tradeoffs (Rosenberger and Verbeek, 2015). Her er det centralt, at 

involverede sundhedsprofessionelle diskuterer, hvad der er det vigtige i, at patienterne bliver bekendt med 

deres målinger, når de mangler handlingsanvisninger, og om hjemmetesten skal ledsages af redskaber, der 

klæder patienterne på til at forholde sig til målingerne og eventuel behandling som i Elkjærs et al.’s studie 

(Elkjaer et al., 2010) samt hvilke specifikke arbejdsgange, blandt de sundhedsprofessionelle relaterede til 

patienternes henvendelser, kan sikre, at patienterne ikke får mere tid med bekymring og usikkerhed. 

5.1 Styrker og begrænsninger 

Evaluering af CalPro hjemmetest er baseret på interviews med patienter. Dermed viser empirien og hermed 

evalueringen, hvordan patienterne har oplevet CalPro hjemmetest herunder også, hvad de oplever at det 

betyder for deres dagligdag, og hvordan de italesætter dette. Da alle interview på nær ét var 

telefoninterviews var det ikke muligt at se patienternes mimik og kropssprog. Det kan have været årsag til, 

at de fleste interview var korte, cirka 20 minutter. Der kan således have været emner, som patienterne ikke 

er kommet ind på, og som evaluator ikke har fanget. Telefoninterviews fungerede dog godt i forhold til at få 

fat på patienterne og få afholdt interviews, idet de fleste patienter var travlt optagede af uddannelses-, 

arbejds- og familieaktiviteter. Deltagende observation kunne have medvirket til at vise flere nuancer i de 

praksisser, der er knyttet til måling af calprotectin i hjemmet (metodetriangulering) (Lincoln and Guba, 1990). 

Dette var projektets rammer dog ikke til, og derudover er det et privat og svært tilgængeligt felt at lave 

deltagende observation på. 
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Patienterne er inkluderede over en kort periode, hvilket kan have begrænset, hvor repræsentative de er. Dog 

har projektsygeplejersken haft sin opmærksomhed på dette, og patienterne fordeler sig jævnt over 

aldersintervallerne 20-60 år, hvilket ifølge afdelingen udgør den hyppigste patientgruppe. Patienter fra tres 

år og opefter er ikke inkluderet i projektet, hvilket betyder at der ikke kan konkluderes noget for patienter i 

dette aldersinterval. Patienterne vurderer deres digitale kompetencer til at være moderat til meget gode, 

hvilket kan formodes at være medvirkende til at de gav samtykke til at deltage i projektet. Der kan således 

ikke konkluderes om CalPro hjemmetest kan anvendes til patienter, der har en mere begrænset indsigt i 

digitale teknologier, men eftersom en del af patienterne var udfordrede, kan der argumenteres for, at CalPro 

hjemmetest i sin nuværende form henvender sig til patienter, der er vant til at forstå digitale teknologier. 
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 Konklusion og anbefalinger 

6.1 Konklusion 

Denne rapport har beskrevet patienters erfaringer med CalPro hjemmetest, en digital løsning, hvor 

patienterne selv står for at måle calprotectin i afføringen. Evalueringen viser at patienterne overordnet set 

oplever den tidligere praksis som logistisk tung og ufleksibel og derfor hilser den nye praksis med 

hjemmemåling velkommen. Det viser sig dog, at der er arbejde forbundet med den nyopståede frihed og 

fleksibilitet. For nogle af patienterne betyder det at stå for målingen mere ansvar og tid med bekymring over 

resultaternes validitet og betydning for dem i deres hverdagsliv. For de sundhedsprofessionelle betyder det, 

at de skal sætte sig ind i den nye teknologi og definere måske nye arbejdsgange til patienternes henvendelser 

ved vanskeligheder med teknologien og med spørgsmål til deres målinger. 

6.2 Anbefalinger  

På baggrund af patienters erfaringer med CalPro hjemmetest, opstilles følgende anbefalinger: 

6.2.1 Informationsmateriale og vejledning 

Patienterne skulle forholde sig til flere informationskilder, hvilket ti ud af elleve oplevede som overvældende. 

Derudover havde de også flere ønsker til, hvordan informationsmaterialet kunne se ud og til vejledning i 

anvendelse af CalPro. Patienternes ønsker afspejler, at de har fået udvidet deres ansvarsområde til nu at 

foretage måling selv i hjemmet, i stedet for at målingerne bliver analyseret på hospitalet: 

 De forskellige informationskilder kan med fordel samles til én brugervejledning, hvor der er en 

blanding af billeder og tekst. En trinvis beskrivelse af, hvad patienten skal gøre, og hvad der sker 

helt automatisk (timer og scanning af prøve), således at patienterne ved, at de ikke skal stå klar 

med timer og kamera.  

 Der skal være en tydelig angivelse af, at patienterne ikke skal anvende CalPro app’en direkte, men 

derimod Mit Sygehus. 

 Da patienterne anvender deres private mobiler kan informationsmaterialet med fordel indeholde 

oplysninger om det kan stoppe måleprocessen, hvis de bliver ringet op undervejs og i så fald, om 

der er metoder til at undgå dette. 

 Som konsekvens af at målingen sker i hjemmet, bør informationsmaterialet indeholde information 

om prøvernes holdbarhed og gyldighed, samt om målingens resultat vil være retvisende, hvis 

patienterne ved problemer med teknologien scanner et resultat ind flere gange. 

 En grundigere mundtlig vejledning i anvendelse af hjemmetesten, hvor den sundhedsprofessionelle 

gennemgår processen med patienten. 

6.2.2 CalPro app’en 

Generelt er patienterne spændte på, hvordan processen er, og om de lykkes med at lave målingen korrekt, 

nu hvor de har en afføringsprøve klar: 

 En mulighed for at prøvekøre måleprocessen ville kunne afmystificere processen forud for, at 

patienten skal lave den endelige måling og reducere eventuel nervøsitet for at fejle. 

 Overførsel af måling skal ske hver gang. Hvis der er risiko for, at det ikke sker, skal der i 

informationsmaterialet være en tydelig instruktion til, hvad patienterne kan gøre. En patient 
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ønsker sig, at man kunne scanne resultatet igen, uden at skulle igennem hele processen, det vil sige 

lave en ny prøve. 

6.2.3 Patienternes inddragelse i deres målinger 

Patienterne er uvante med at skulle forholde sig til deres målinger. Otte ud af elleve kan ikke fortolke dem, 

og nogle bruger mere tid på bekymringer relateret til målingens konsekvens for deres dagligliv. Ved kontakt 

med deres IBD læge erfarer patienterne, at målingen skal ses i relation til for eksempel blodprøver: 

 Det er centralt, at de involverede sundhedsprofessionelle diskuterer følgende:  

▫ Hvad er det vigtige i, at patienterne bliver bekendt med deres målinger, når de mangler 

handlingsanvisninger? 

▫ Skal hjemmetesten ledsages af redskaber, der klæder patienterne på til at forholde sig til 

målingerne og eventuel behandling?  

▫ Hvilke patienter er i målgruppen for dem, der skal tilbydes CalPro hjemmetest? Her kan 

med fordel overvejes følgende: 

 Hvor mange år har patienten haft IBD? 

 Hvor meget indsigt har patienten i digitale teknologier? 

 Har patienten det godt med selv at stå for målingen og komme til at kende den før 

den sundhedsprofessionelle? 

 Definerede og afstemte arbejdsgange blandt de sundhedsprofessionelle relateret til patienternes 

henvendelser er nødvendige for at sikre, at patienterne ikke får mere tid med bekymring og 

usikkerhed, og at færrest mulige af de sundhedsprofessionelle forstyrres. Med andre ord at de 

relevante sundhedsprofessionelle involveres hurtigt og som de første. 

 De involverede sundhedsprofessionelle skal være kompetente til og have tid til at vejlede 

patienterne tilstrækkeligt i både digitale features og målingernes betydning. 
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 : Producentens beskrivelse af 
teknologien 
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 : Instruktion til CalPro måling 

Log på Mit Sygehus og vælg forløbet Kronisk Tarmbetændelse.  

Vælg menupunktet ”Mine data” 

 

Vælg menupunktet Calprotectin (obs! der kan være flere valgmuligheder på din skærm). 

 

Tryk på det lille +. Har du Iphone vil du finde det i nederste højre hjørne af skærmen, på Android sidder det i 

øverste højre hjørne. 
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Herefter føres du over i Calpro-app’en. Har du ikke allerede downloaded denne, vil du automatisk blive ledt 

i App store eller Google Play, hvor du kan hente app’en gratis.  

Når app’en er installeret er den klar, og du kan trykke start 

  

Følg herefter vejledningen i appen nøje. Vær opmærksom på, at når du har dryppet prøvemateriale på 

prøvepinden, går der 15 minutter, før testen kan aflæses. Du har to minutter til at få den scannet og 

analyseret med telefonen, herefter kan prøveresultatet ikke bruges. 

OBS! Resultater, der ligger under 70mg/kg eller over 1500mg/kg kan ikke overføres til Mit Sygehus. Hvis 

resultatet er i det grønne område (mild), skal du ikke foretage dig noget. Hvis resultatet er i det røde område, 

og resultatet ikke kan overføres, bedes du tage kontakt til afdelingen. 

Når resultatet er aflæst klikker du færdig 

  

Herefter føres du automatisk tilbage til Mit Sygehus app’en. Det vigtigt at du klikker ”Ja” til spørgsmålet, 

om du vil registrere dit resultat fra Calprotectin-målingen. 
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Herefter opdateres Mit Sygehus med din måling, og er synligt for lægen/ sygeplejersken. 

Resultatet kan ses som værdi, eller du kan klikke på graf-ikonet, og få vist en graf over en valgt tidsperiode. 
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 : Semistruktureret interviewguide 

Følgende områder skal dækkes: 

 Fungerer det?  

 Er informationen ok?  

 Hvad foretrækker de: CalPRO eller traditionel fremgangsmåde?  

 Hvor mange gange har de prøvet CalPro? 

 Fordele/ulemper ved den traditionelle og den nye metode? 

 Forslag til forbedringer? 

 Andet, de oplever som væsentligt. 

 

Tak fordi du vil deltage i dette interview.  

Jeg hedder Kathrine Rayce, og jeg arbejder med at evaluere teknologier, og har fået opgave med at evaluere 

CalPro. Afdeling S ønsker en ærlig evaluering, så du må endelig fortælle mig hvad du oplever er godt og skidt. 

På baggrund af hvad jeg finder gennem disse interviews, vil Afd. S tage stilling til om CalPro er værd at arbejde 

videre med ifm. at få målt CalPro i afføringen. 

Jeg vil gerne høre om dine erfaringer med at bruge CalPro. Jeg vil selvfølgelig stille dig nogle spørgsmål, og 

synes du, at der er noget, du gerne vil bringe op, som jeg ikke har spurgt indtil, er du meget velkommen til 

det. Det er vigtigt for os at få indblik i, hvad det betyder for dig at måle CalPro selv, hjemmefra. 

 

OBS:  

 Hvor længe informanten har levet med sin tarmsygdom 

 Er patienterne i biologisk behandling 

 Bliver der talt om at bruge prøven, hvis man bliver i tvivl om noget. Det er nyt, at patienten 

uopfordret kan tage en prøve. 

 

1. Har du tidligere skulle sende prøver med posten for at få målt Calprotectin? 

a. Hvordan oplevede du den procedure/rutine? 

2. Har du før prøvet selv at skulle måle Calprotectin med app’en? 

a. I givet fald – hvor mange gange? 
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3. Hvordan oplever du så det at skulle lave målingen selv? 

a. Hvordan er skiftet fra at sende en prøve til nu selv at måle i hjemmet? 

i. Er der nogle ting i hverdagen, der udfordrer det at måle der hjemme? 

ii. Er der nogle forhold, der gør det godt at skulle måle hjemme? 

iii. Hvordan passer det ind i dine rutiner/dit hverdagsliv? 

b. Fungerer det? 

c. Hvordan synes du app’en er? 

i. Noget, der fungerer godt? 

ii. Noget, der ikke fungerer? 

iii. Noget, du bliver i tvivl om, når du anvender den? 

d. Er informationen ok? 

e. Føler du dig tryg ved det? 

i. Tillid til din måling? 

f. Hvordan er det for dig at få tallet og farven? Passer det til hvordan du har det/mærker? 

g. Hvordan fik du svar tidligere? 

4. Fordele og ulemper ved de to fremgangsmåder? 

5. Hvad foretrækker du? 

a. At sende prøver ind eller CalPro? 

b. Hvad spiller ind i, at du foretrækker det ene frem for det andet? 

6. Har du nogle forslag til forbedringer? 

7. Er der andet, jeg ikke har spurgt dig om, som du synes er væsentligt at jeg får med? 

 

 

 

  



 

  

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


