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4 Resumé

Resumé
OPI-samarbejdet mellem Aarhus Universitetshospital og EMENTO har haft til formål at undersøge i praksis, hvordan patienten 
bedre kan forberede sig til sit eget behandlingsforløb i perioden fra modtagelse af indkaldelsesbrevet til fremmøde på hospitalet.
 
I processen er vi gået skridtet videre fra digital indkaldelse til digital forløbskoordinator – fra monolog til dialog med patienten.
 
Der er udviklet et koncept, som kombinerer patientens individuelle kommunikationsprofil med en forløbsbaseret skabelon. Det gør 
det muligt at formidle den relevante viden til patienten på det rette tidspunkt i forløbet, hvor patienterne er mest motiveret for at 
modtage den. 
 
Konceptet gør det muligt at lave løbende forbedringer, fordi personalet nu kan følge med i patienternes forberedelse. Vi har ikke 
tidligere haft nogen viden om hvorvidt, patienterne har læst og forstået informationerne i indkaldelsesbrevet, men der er nu af-
prøvet en løsning – en kliniker-rettet, digital brugerflade.
 
Under hele forløbet er antagelser blevet udfordret. Det har været en central del af undersøgelsen at forholde sig spørgende til 
alt. Det har resulteret i hyppige iterationer og ændringer i den løsning, der afprøves. Det er ikke muligt at tænke sig frem til den 
bedste løsning - det skal testes.
 
Vores antagelser skal udfordres og én af de antagelser, der er blevet afkræftet er, at det vil kræve ekstra tid i klinikken at besvare 
spørgsmål, hvis det gøres muligt at stille spørgsmål direkte til klinikerne via et beskedsystem. Det har vist sig, at patienterne 
føler sig mere trygge ved at have nem adgang til sundhedspersonalet. Det har været værdifuldt at kunne opsamle viden om 
spørgsmål der går igen og hurtigt tilpasse kommunikationen.
 
I projektet er der afprøvet forskellige måder at kommunikere med patienterne på. Ikke kun dialog med ‘virtuelle’ behandlere, men 
også små videoklip som personalet selv har lavet. Det skaber tryghed at se, hvordan undersøgelsesrummet ser ud på forhånd, 
hvor skal man gå hen, når man ankommer til hospitalet, hvem skal man tale med osv. 

Kvalitativ effektmåling har vist, at patienter, der har brugt EMENTO-appen, har en større forståelse for, hvad der skal ske og bedre 
kan redegøre for viden om forberedelse og operation end de patienter, der har modtaget information på traditionel vis. 
 
Vigtig viden om patienternes behov og forventninger går tabt, hvis ikke vi udnytter alle muligheder for at lære af dem, inddrage 
dem og samarbejde med dem i behandlingsforløbet.



5Forord

Forord
Aarhus Universitetshospital har et ønske om, i samskabelse med patienterne, at forbedre patientforløb og kommunikationen med 
patienten før-, under- og efter hospitalsbesøg, så patientens behov imødekommes på bedste vis. 

Daglig praksis har vist, at patienterne ofte ikke får læst alt i et indkaldelsesbrev eller husker hele den mundtlige information fra 
et besøg på hospitalet. Derfor er der behov for udvikling af kommunikationen med patienter og pårørende. Ambitionen er at kunne 
give behovsbaseret information og give patienten mulighed for kommunikation med hospitalet fra hjemmet. 

EMENTO arbejder med digitaliseret, individuel forløbskommunikation. Derfor indgik EMENTO og AUH en aftale om afprøvning af 
digitaliseret, individuel forløbskommunikation, før- og efter hospitalsbesøg, på patientens præmisser. 

Patienterne har i få, udvalgte patientforløb fået mulighed for udvidet, digital information, hvor patienten i højere grad kan for-
berede sig på hospitalsbesøget hjemmefra og fordybe sig i områder, patienten ønsker at vide mere om. 

Igen har det vist sig, at når patienter involveres i udviklingen sammen med klinikere, hvor de gode ideer afprøves hurtigt, kan 
patientforløb samskabes og ændres radikalt til patienternes- og personalets bedste. Patienterne er mere tilfredse med kommu-
nikationen og involveringen i eget patientforløb. Når kommunikationen sker på patientens præmisser, ses det flere gange, at også 
den sundhedsfaglige kvalitet bliver bedre. 

Patienterne udtrykker stor begejstring for små videoer, hvor klinikerne har tilrettelagt en-vejs-kommunikationen i små bidder, som 
den enkelte patient kan tilgå digitalt derhjemme, når behovet opstår. Patienterne får hermed informationen, når behovet opstår 
og effekten af forberedelsen i hjemmet kan blive bedre. Klinikerne har været glade, da kommunikationen med patienten bedre kan 
tilrettes det, der er væsentligt for den enkelte patient.

Ønsket er også at udvide to-vejs-kommunikationen, så dialog-muligheden med patienten i hjemmet giver bedre kvalitet af for-
beredelse og behandling. Der er åbnet op for digital dialog og spørgsmål, så patienten undgår at ringe forgæves og personalet 
ikke forstyrres af opringninger midt i andet arbejde. Målet er at undgå spildtid for patient og hospital, hvilket kræver skarpt fokus 
på, hvad der er gavnlig- og nødvendig forløbskommunikation. De afprøvede tiltag vil vise deres værdi, når de sættes i fast drift i 
afdelingen samtidig med, at patientforløb og arbejdsgange ændres. 

De afprøvede tiltag, som beskrives i denne rapport, viser, at der er store muligheder i digital kommunikation med patienterne, og 
alle afdelinger kan gå i gang med selv små tiltag som videoklip med forklaringer på hjemmesiden.

God læselyst.

Lisbeth Kallestrup
Programchef Patientinvolvering, Aarhus Universitetshospital
December 2017
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Om Aarhus 
Universitetshospital 

9.796 1.034

94.329 83.208

46.995 803.153

4.876 3.300

Aarhus Universitetshospital, AUH, udvikler og varetager højt 
specialiseret behandling, forskning og uddannelse på interna-
tionalt niveau. Hospitalet er til for områdets borgere og for alle 
patienter med behov for højt specialiseret behandling. Det er 
AUH’s vision at tilhøre eliten af universitetshospitaler og være 

patienters og fagprofessionelles sikre valg. Frem mod 2019 
bygges der nyt for at samle hele Aarhus Universitetshospital i 
Skejby.
Aarhus Universitetshospital blev i december 2017 kåret til 
Danmarks bedste hospital for tiende gang i træk.

Medarbejdere (fuldtidsstillinger) Senge

Udskrivninger Operationer

Skadestuebesøg (akut ambulante) Ambulante besøg

Fødsler Studerende



07Baggrund

EMENTO er en privat virksomhed, der blev etableret i slutnin-
gen af december 2015 på baggrund af projektet “ Fremtidens 
digitale patientindkaldelse”.1 
 
Virksomheden består af et ressourcestærkt team af 12 erfarne 
folk inden for brugerstudier, udvikling, programmering, UX, 
grafik, kommunikation, forretningsudvikling, projektledelse og 
det kliniske område. Passion og engagement er gennemgående 
1 http://morecreative.dk/knowledge/emento-forandrer-kommunikationen-
mellem-patienter-hospitalet/

Om EMENTO
træk for de ansatte, som alle er drevet af lysten til at gøre det 
lettere at være patient i det danske sundhedsvæsen. Arbejds-
metoden er meget dialogbaseret, og alle ansatte er involveret- 
eller har kendskab til alle processer. 

EMENTO skaber digitale kommunikationsløsninger i tæt samar-
bejde med slutbrugerne til gavn for klinikere, patienter og deres 
pårørende.
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Digital patientindkaldelse
Fra 1. januar 2015 foregår al kommunikation mellem borgere og 
det offentlige digitalt. I sygehusvæsenet er denne digitalisering 
sket ved, at de fysiske breve er konverteret til PDF-filer, som 
sendes ud til patienterne via e-boks. Der er sat strøm til papir. 

For at undersøge hvordan de digitale muligheder kan udnyttes 
bedre, etablerede man i 2013-2015 et samarbejde mellem AUH, 
MedTech Innovation Consortium, Danmarks Medie- og Jour-
nalisthøjskole og Redia A/S. Samarbejdet indebar to projekter, 
der havde til formål at udvikle et koncept for digital patientind-
kaldelse. OPI-projektet udspringer af disse to tidligere projek-
ter. 

I det første projekt, med fokus på patientperspektivet, af-
dækkede man de udfordringer og behov, patienterne oplever 

Konteksten
Udviklingen i det offentlige sygehusvæsen går i retning af 
komprimerede behandlingsforløb og kortere indlæggelser. 
Det stiller store krav til planlægning og koordinering mellem 
sygehusafdelinger og personale, men også til den måde man 
kommunikerer med patienterne på. Digitalisering af samfun-
det øger mulighederne for at kommunikere på nye måder og 
samtidigt sikre, at patienterne føler sig trygge, informerede og 
inddraget som deltagere i egen behandling. AUH har et behov 
for at fremme udviklingen af digitale løsninger, som kan lette, 
effektivisere og højne kvaliteten i arbejdsgange inden for sund-
hedsområdet til gavn for både patienter, sundhedspersonale og 
hospitalets drift i sin helhed.

i forbindelse med at blive indkaldt til hospitalet. Det andet 
projekt afdækkede hospitalets arbejdsgange i forbindelse med 
indkaldelsen af patienterne. Gennem en kreativ process og 
en antropologisk tilgang var man i stand til at skitsere udfor-
dringer og behov ved den nuværende løsning og udarbejde en 
konceptualisering af fremtidens digitale patientindkaldelse. 

I det aktuelle OPI-projekt ønskede man at teste og videreud-
vikle konceptet med henblik på at opnå yderligere viden om 
digital patientindkaldelse, effekten heraf samt en formulering 
af krav til eventuelle leverandører. Derudover søgte man en 
bedre forståelse af, hvad det indebærer for organisationen at 
erstatte den nuværende løsning med en digital løsning. 

Når det offentliges kommunikation med 
borgerne fra januar 2015 skal foregå digi-
talt, har vi en unik anledning til at nytænke 
vores kommunikation med patienterne…“
Vibeke Krøll, tidligere sygeplejefaglig direktør, Aarhus Universitetshospital
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En af udfordringerne er, at vi ikke ved særlig meget om, 
hvad der virker. Samtidigt er det svært at undersøge og lave 
målinger på, hvad der virker, fordi der ikke findes de rette IT-
systemer til understøttelse af kommunikationen. Vi arbejder ud 
fra en masse antagelser, som ikke bliver afprøvet og udfordret.

Indkaldelsesprocessen er meget teksttung, og det er svært 
for mange at fordøje al den information. Det er også svært at 
vurdere, hvad der er vigtigt, og hvad der ikke er vigtigt. Der er 
en stor distance mellem patient og behandler i tidsrummet fra 
indkaldelsen til fremmødet på hospitalet.
 
Patienter er meget forskellige og har forskellige liv, og vi har 
ikke mulighed for at differentiere indkaldelsen, gøre den mere 
personlig og individualisere den. Patienterne oplever at skulle 
starte forfra hver gang, de møder en ny sundhedsperson.

Det er en stor udfordring, at patienter udebliver eller møder op 
uden at være forberedte. Der er behov for at tænke nyt i forhold 
til at forberede patienter ordentligt forud for hospitalsbesøget 
og sikre fremmøde samt i højere grad at inddrage patienter i 
planlægningen. 

Dagsprogrammet er tætpakket, og det er vanskeligt at plan-
lægge hospitalsbesøget, så patientens ventetid minimeres og 
flere aftaler kan afvikles samme dag. Det tager tid hver gang 
en aftale skal flyttes, og der er store omkostninger forbundet 
med at aflyse operationer, idet højtspecialiseret sundhedsper-
sonales tid går tabt, og aktiviteten ikke kan afvikles. Tomme 
operationsstuer og huller i operationsprogrammet er dyre. 
Generelt er det en udbredt kendsgerning, at mange hospitaler 
i Danmark har udfordringer med, at patienterne udebliver fra 
deres aftaler. Der findes eksempler på afdelinger, der oplever 
at op mod 15% af patienterne ikke møder op til deres aftaler.1 I 
Region Midtjylland har man forsøgt at dæmme op for problemet 
ved at udstede et gebyr til de patienter, der ikke mødte op eller 
aflyste deres aftaler rettidigt, men efterfølgende opgørelse har 
vist, at det ikke har nogen effekt på antallet af udeblivelser.2

Manglende overblik gør processen skrøbelig
 
Arbejdet med at lave og sende en patientindkaldelse er en 
kompliceret process. De lægesekretærer og sygeplejersker, 
der sidder med indkaldelserne, skal kunne navigere i mange 
forskellige typer medier og systemer i processen: booking-

1 https://www.b.dk/nationalt/patienter-pjaekker-fra-100.000-sygehusaftaler-i-
bare-en-region
2 https://www.kora.dk/media/7693525/gebyr_ved_udeblivelse_sammenfat-
ning_2017_09_13_final-002-.pdf

systemer, dokumentsystemer, adviseringssystemer, post-it’s, 
e-mails, fax, opkald og brevsorteringsbakker. De skal holde styr 
på, hvornår læger, stuer og udstyr er tilgængelige, samt hvilke 
dokumenter, der skal vedhæftes til den enkelte patient.

Lægesekretæren bruger sin faglighed og erfaring i arbejdet 
med at stykke indkaldelserne rigtigt sammen. Oplysninger på 
patienten indsamles og huskes eller noteres på papir, inden 
de tastes ind i systemet, hvor indkaldelsen laves. Det kræver 
koncentration og overblik og gør processen skrøbelig. Meget 
kan gå galt.

Manglende dialog skaber forskellige forventninger

Fra det tidspunkt, hvor indkaldelsen bliver afsendt fra hos-
pitalet til patienten møder op, har hospitalet ikke kontakt til 
patienten. Der mangler vigtig viden om patientens forberedelse. 
Har patienten læst indholdet i brevet? Har hun forstået det? 
Har hun handlet rigtigt ud fra brevets anvisninger om faste og 
pausering af medicin? Det ved hospitalet meget lidt om i dag. 

Ved modtagelsessamtalen, som er det første møde mellem 
hospital og patient, kommer udfordringerne til udtryk. Uklarhed 
i indkaldelsesbrevet betyder, at hospitalet ofte forventer én 
ting, mens patienten forventer noget andet. Måske forventer 
hospitalet, at patienten forlader afdelingen, så snart de vur-
derer, han er klar til det, mens patienten forventer, at han skal 
forlade afdelingen, når hans pårørende er klar til at hente ham. 
Måske forventer patienten, at han kan tage toget hjem efter et 
indgreb, mens hospitalet anbefaler, at han bliver hentet. Disse 
uoverensstemmelser i forventninger medfører ofte aflysning 
eller flytning af operation. Det er dyrt for hospitalet og frus-
trerer personalet og patienten.

Manglende effektmåling gør det svært at hæve kvaliteten 

Som processen er i dag, har hospitalet ikke mulighed for at 
opsamle data undervejs, som kan dokumentere, hvad der virker 
og ikke virker i forhold til patientkommunikation. Man kan 
ikke måle effekten af en given intervention i forhold til f.eks. 
reducering af ressourceforbrug, højere kvalitet eller forbed-
ret patientoplevelse. Derfor er det vanskeligt at lave løbende 
forbedringer, og der efterspørges konkrete redskaber hertil.
 

Udfordringen
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FORMÅLET
Formålet for AUH

AUH ønsker at opnå yderligere viden om digital patientind-
kaldelse med henblik på at kunne give patienten den rigtige 
information på det rigtige tidspunkt. Samtidigt ønsker AUH 
mere viden om hvilke processer, hospitalet skal tilpasse for at 
få det fulde udbytte af digital patientindkaldelse. Og endeligt 
få undersøgt om bedre udnyttelse af de digitale muligheder i 
forbindelse med patientindkaldelse medfører højere effektivitet 
og i hvilken form, det vil vise sig.

AUH ønsker, som led i OPI-Projektet, også at få mere viden om 
digitale patientindkaldelser med henblik på senere at kunne 
stille krav til en leverandør, og hvad det indebærer for organ-
isationen at skifte nuværende løsninger ud med en ny, digital 
løsning.

AUH mangler viden om gevinstpotentialet. Hvordan operation-
aliserer man det? Hvilke processer skal hospitalet omlægge for 
at få udbytte af produktet? Hvordan fastholder - eller øger man 
kvaliteten for de samme eller færre midler?

Formålet for EMENTO

EMENTO ønsker et dybere kendskab til arbejdsgangene samt 
at forstå, hvordan bedre kommunikation kan bidrage til mere 
effektive arbejdsgange og en bedre patientoplevelse.

EMENTO har behov for indsigter fra forskellige afdelinger med 
forskellige patientforløb for at kunne udvikle et alsidigt værk-
tøj, der nemt kan tilpasses den enkelte afdeling. 

EMENTO har brug for viden om krav til levering og drift af IT-
systemer til hospitalet - herunder krav til datasikkerhed. 
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AUH mangler viden om gevinstpotentialet. 
Hvordan operationaliserer man det? Hvilke 
processer skal hospitalet omlægge for at få udbytte 
af produktet? Hvordan fastholder - eller øger man 
kvaliteten for de samme eller færre midler?
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ORGANISERING
Det aktuelle samarbejde mellem EMENTO og AUH er etableret inden for rammerne af OPI-aftalen. Projektet er ledelsesmæssigt 
forankret på AUH i afdelingen for Sundheds-IT, som hører under administrationen, men opgaverne løses decentralt i de deltagende 
afdelinger. Det har været vigtigt, at den enkelte afdeling har taget ejerskab over projektet og er gået ind i det med engagement og 
åbenhed. 

Der blev fra starten udpeget en projektleder for aftalen på AUH, som havde til opgave at samle trådene på tværs af afdelingerne. 
Lokalt blev der udpeget tovholdere, som har varetaget samarbejdet med EMENTO på afdelingen og inddraget projektlederen efter 
behov. EMENTO udpegede tilsvarende en projektleder.
 
De udpegede tovholdere ved starten af projektet var:
Kvalitetskoordinator Lisbeth Brink Knudsen (CRNA, SD, MHH), Dagkirurgi
Ledende Lægesekretær Dorte Hindby Koszyczarek, Hjerte-, Lunge- og Karkirurgi
Afdelingssygeplejerske Helle Birgitte Rasmussen, Klinik for Kvindesygdomme

Men opgaverne har været fordelt på mange hænder, og projektet har i høj grad været drevet af de medarbejdere/ildsjæle, som har 
engageret sig i indsatsen lokalt. 
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OPI-aft aler er en ny model for AUH i forhold til at samarbejde med private virksomheder om innovation og udvikling af nye løs-
ninger. Aft alen med EMENTO kan betragtes som en hensigtserklæring, dvs. den forpligter ikke parterne økonomisk og er ikke 
bindende. Aft alen beskriver, hvad vi er enige om at arbejde frem imod, og hvad vi hver især får ud af samarbejdet. Derudover skal 
aft alen være med til at sikre, at EMENTO ikke bliver diskvalifi ceret fra at deltage i et evt. udbud senere hen. Den viden som opnås, 
som følge af samarbejdet, skal være off entligt tilgængeligt for andre, der vil byde ind på at løse udfordringerne.

Aft alen blev indgået den 13-10-2016 og skulle eft er planen udløbe den 10-03-2017. Aft alen blev dog forlænget indtil 01-07-2017 
på grund af patientforløbenes udstrækning. 

Projektet blev opdelt i fi re faser:
Fase 1 – Måldetaljering/brugerundersøgelser/indsamling af ideer/arbejdsfordeling og viden/feasibility studier
Fase 2 – Idégenerering og udvikling
Fase 3 – Test/evaluering
Fase 4 – Opsamling og rapportering

OPI-aft alen
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KONCEPTET
EMENTO er personlig patientkommunikation i øjenhøjde. Ved 
at kombinere forløbs-skabelonen med en personlig kommuni-
kationsprofil skaber EMENTO et kommunikationsforløb, der er 
tilpasset den enkelte patient.

Udover en backend, som er hele nerven i systemet, består platformen af tre frontend-klienter: 

En mobil-app til patienten Et browser-baseret værktøj, kaldet 
Track, til klinikerne

Til administratoren et forløbs-rediger-
ingsværktøj til tablet
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Den nuværende patientkommunikation er en analog, statisk 
og ikke individuelt tilpasset pakke af digitale dokumenter, som 
patienten modtager gennem E-boks. Denne indkaldelse inde-
holder det samme, oft e meget omfattende materiale, uanset 
patientens behov. Eft er indkaldelsen er det patientens egen 
opgave at fi nde ud af, hvad der er vigtigt at huske hvornår i det 
aktuelle behandlingsforløb.

EMENTO forandrer kommunikationen fra en statisk pakke til 
en dynamisk proces med patientens præferencer og behov 
i centrum. Ved at analysere patientens informationsbehov, 
fra indkaldelse til afsluttet behandling, skaber EMENTO et 
overskueligt og tidsmæssigt struktureret, digitalt forløb. Det 

Fra pakke til proces

individuelle forløb gør det let for patienten at få overblik over 
forløbet og vide, hvad der er vigtigt nu og her. Forløbet minder 
patienten om vigtige deadlines for forberedende opgaver og in-
formation og er derfor med til at skabe tryghed for den enkelte 
patient. Samtidig bevirker dette for hospitalet, at patienten 
er bedre forberedt, mere tryg og derfor mindskes bl.a. risikoen 
for misforståelser, utilsigtede hændelser, forsinkelser og evt. 
afl yste operationer. EMENTO samler desuden kommunikationen 
fra forskellige afdelinger og instanser i forskellige forløb. På 
den måde behøver patienten ikke at have en ny grænsefl ade til 
hver behandling. Kronikere vil især kunne drage nytte af at have 
overblikket over fl ere komplekse forløb samlet ét sted.

OP
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I den aktuelle proces har forløbene helt konkret været præsen-
teret for patienten gennem en app til iPhone og Android smart-
phones. I det følgende vil denne løsning blive beskrevet, men 
det er vigtigt at pointere, at EMENTO ikke er en app. App’en har 
fungeret som digital forløbskoordinator, men kunne i praksis 
have været forskellige andre løsninger, som EMENTO side-
løbende arbejder på. Eksempelvis en webløsning, kombineret 
med SMS-påmindelser.

Her er vist et skærmprint fra appen, der viser, hvordan infor-
mationen er nedbrudt i opgaver, som bliver præsenteret på det 
tidspunkt, hvor det er relevant i forhold til patientens forbere-
delse.

hospital, afdeling X

hospital, afdeling Y

kommune, afdeling A

egen læge
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En opgave kan indeholde ét- eller fl ere stykker indhold, der 
beskriver, hvad patienten skal gøre og hvornår. Ved at trykke 
“Begynd at faste” (markeret med grønt) på billedet på mod-
satte side, kommer patienten til skærmen her, som viser, hvor-
dan en faste-opgave ser ud i et forløb for tragtbrystpatienter. 
Når patienten har udført opgaven, markeres dette, til person-
alet på hospitalet, ved at trykke på fl uebenet i øverste, højre 
hjørne af skærmen ved siden af.

For at skabe kommunikation i øjenhøjde fokuserer EMENTO på 
at bruge videoformidling med klinikere eller patienter på skær-
men. De enkelte opgaver indeholder derfor oft e en- eller fl ere 
videoer, der forklarer et emne. Her til venstre er der præsen-
teret en skærm, der viser en video, som forklarer, hvordan 
patienten skal faste.
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Bliver en opgave ikke udført til tiden, får patienten notifi ka-
tioner om dette som push-meddelelser på telefonen, og i sidste 
ende vil det udløse en alarm i klinikernes grænsefl ade, så der 
kan skrides til handling. 

Herunder vises programmet EMENTO Track, der giver klinikerne 
overblik over kommunikationsforløb.

“Alarm” indikator
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Det er muligt at fi ltrere på tid eller emner via listen i venstre 
side, så der vises det relevante udsnit af forløbene. Ved at 
vælge “Alarmer”, som vist herover, er det muligt at se alle de 
forløb, hvor opgaver har overskredet tidsgrænsen. Eksempel-
vis vil det være muligt at se en alarm, hvis en patient ikke har 
bekræft et, at vedkommende er begyndt at faste og ikke har 
reageret på de automatiske påmindelser, som appen sender. 
Hereft er vil det være muligt at kontakte patienten. Arbejdsgan-
gen for dette er beskrevet i det følgende afsnit.
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På nuværende tidspunkt tager patientinformation form af 
envejskommunikation. Hospitalet sender information til 
patienterne, men patienterne har begrænset mulighed for at 
svare tilbage og stille spørgsmål. For at skabe tryghed hos 
patienterne, mindske risikoen for misforståelser og for at gøre 
hospitalet i stand til at få feedback på det aktuelle materiale, 
ændrer EMENTO derfor formen fra monolog til dialog.

I praksis foregår dialogen mellem patienter og klinikere via et 
beskedsystem. I dette system kan patienterne stille spørgsmål 
eller ytre bekymringer. Det er også muligt at sende billeder, 
hvilket oft e er et vigtigt redskab til at vurdere et symptom eller 
en eft ervirkning i en behandlingssituation. 

I klinikernes visning af beskedsystemet i programmet EMENTO Track, er det let for klinikerne at holde styr på, om der er nye henv-
endelser, der skal besvares.

Fra monolog til dialog
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Når en patient har sendt en ny besked, vil en indikator blive tændt på det aktuelle forløb, som vist ovenfor. Ved at klikke på forlø-
bet, vil klinikeren komme til patientdetaljesiden og EMENTO Tracks beskedsystem:

Nu kan klinikeren svare på beskeden, og svaret dukker op i patientens visning. Beskedsystemets funktion er at skabe grundlag for 
dialog og gøre det muligt for klinikerne at svare på spørgsmål, når der er tid til det. I dag spildes både patienters- og klinikeres tid, 
når patienter ringer forgæves, fordi den fagperson, der kan svare på henvendelsen, er optaget andetsteds og ikke kan komme til 
telefonen. Der arbejdes på at skabe en automatiseret kommunikations-bot, som kan svare på de mest almindelige henvendelser 
og viderestille vanskelige problemstillinger til menneskelige aktører.

“Ny besked” indikator
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Kommunikationsprofil
EMENTO arbejder med kommunikationsprofiler for at kunne 
sende personligt tilpasset information til den enkelte patient. 
En kommunikationsprofil består af den information, som er 
indsamlet om patientens præferencer og forløb. Patientens 
foretrukne sprog er f.eks. helt afgørende for god kommunika-
tion. Sproget vil blive brugt til at præsentere indholdet forskel-
ligt, således at det samme forløb kan tilbydes til patienter med 
forskelligt modersmål. Tidspunktet for den aktuelle operation 
eller behandling er også en del af kommunikationsprofilen. Tid-
spunktet bliver brugt til at udregne, på hvilken dag og hvilket 
klokkeslæt de forskellige opgaver skal præsenteres og have 
deadline. 

Når patienten bruger appen, bliver der opsamlet data om pati-
entens præferencer i forhold til indholdet. Ved at analysere pa-
tientens brugsmønstre, valg og interaktioner finder EMENTO ud 
af, om patienten foretrækker tekst, lyd eller video og tilbyder 
informationen i den form, der efterspørges. Den automatiserede 
kommunikations-bot vil gennem beskedsystemet kunne “lære” 
flere ting om patienten, f.eks. alder, køn, tilgængelighed og 
præferencer i forhold til tekst og video. Denne information vil 
blive brugt til at målrette indholdet yderligere ved eksempel-
vis at præsentere forskellige versioner af informationen til 
patienter med stor indsigt i den sundhedsfaglige verden og 
til patienter med en mindre grad af indsigt. På denne måde 
sikrer EMENTO, at patienten føler, at der bliver kommunikeret 
i øjenhøjde. Et konkret eksempel kunne være, at man ved at 
kende patientens arbejds- eller skoletid kan sende beskederne 
udenfor disse tidsintervaller for at øge chancen for, at der bliver 
reageret. Et andet eksempel kunne være, at man ved at vide 
om patienten er ryger kan målrette information om dette emne 
eller udelade det.
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Analyse og løbende udvikling af 
forløb
Ved at indsamle og analysere data fra patienternes interaktion 
med forløbene er det muligt at skabe grundlag for evidens-
baseret sundhedskommunikation. Det er muligt at vurdere, 
hvor mange gange en patient ser en video, og hvor lang tid den 
enkelte får lov at afspille, inden den stoppes. Ved at kombin-
ere denne data med indsendte kommentarer om indholdet fra 
beskedsystemet, er det muligt at evaluere og kvalifi cere ind-
holdet og ændre det eft er behov. EMENTO Track gør det også 
muligt at se, i hvilken grad brugerne er aktive, så det er muligt 
at tilpasse information til aktive og inaktive brugere forskelligt. 

Eksempelvis vil den aktive bruger af et forløb oft e gerne have 
mere information, mens den inaktive derimod skal påskønnes til 
at komme i gang med forløbet.  
I et større perspektiv giver dataindsamling også mulighed for at 
undersøge, om et forløb er i stand til at reducere angst hos pa-
tienterne eller skabe grundlag for færre afl ysninger og tilpasse 
forløbet, hvis målet ikke nås. Man står derfor med et helt nyt 
vurderingsgrundlag ift . løbende at forbedre det materiale, som 
patienterne møder i deres interaktion med hospitalet. 
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METODERNE
De metoder og principper der er anvendt i OPI-projektet indebærer en høj grad af brugerinvolvering og har stor fokus på balan-
cen mellem teknologien, menneskerne der skal anvende den, og konteksten den skal anvendes i. EMENTOs anvendelse af disse 
metoder er bl.a. fremhævet af Dansk Design Center, som særligt fremhæver vigtigheden af at arbejde og udvikle brugerorienteret.1 

1 http://danskdesigncenter.dk/da/emento-digitale-patientindkaldelser-paa-patientens-praemisser

Os - sammen med dem!
OPI-projektet er et gensidigt samarbejde, hvori EMENTO og 
AUH indgår med fælles målsætninger, men også hver sine mål. 
Tilgangen i processen har været co-creation. De bedste løs-
ninger skabes i et tæt samarbejde med dem, der i sidste ende 
skal sidde med løsningen i hænderne. Hvis udviklingen sker i et 
lukket vakuum uden at involvere brugerne, er der en høj risiko 
for, at den løsning der skabes, ikke vil have nogen reel værdi for 
brugerne – fordi den ikke løser deres udfordringer.

Så selvom en co-creation-proces til tider kan være frustrer-
ende, fordi det kræver, at man sætter sig ind i hinandens 
udfordringer og løser dem i fællesskab – så sidder alle parter 
alligevel tilbage med en følelse af både tilfredshed og stolthed, 
fordi tilgangen rummer en masse læring og får løsningen op på 
et niveau, man ellers ikke vil kunne opnå.
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Kunsten at fejle
Det tætte samarbejde mellem udviklere, klinikere og patienter 
er vigtigt. Det er her, vi lærer hinanden at kende, de behov vi 
har, og de udfordringer vi står med. Gennem en empatisk tilgang 
kan vi generere indsigter, der tager afsæt i den oplevede virke-
lighed. Indsigter som senere former de antagelser, der driver 
udviklingsprocesser og gør os i stand til at løse udfordringerne i 
fællesskab. Men vi skal turde at fejle! For kun ved at fejle lærer 
vi undervejs i processen. Kunsten er at gøre det så tidligt og 
så skånsomt som muligt. En tryg relation tillader, at udvikling-
sprocessen styres af en mentalitet, der omfavner fejl.

Teste antagelser
Den måde man vælger at udforme hver funktion i sit produkt 
bygger på en idé, som er en antagelse om, at det løser et prob-
lem. Det vigtige næste skridt er at få valideret, om antagelsen 
holder stik. En måde at gøre det på er at prøve at invalidere an-
tagelsen. Hvis antagelsen nemt kan invalideres, så har vi slået 
fast, at vi tog fejl og er hurtigt nået til en vigtig læring. Denne 
læring leder til en indsigt, som betyder, at vi nu skal tilbage og 
justere idéen eller skrotte den og fi nde frem til en ny idé.

Eksempel

En del af den udviklede løsning er en app, som patienten bruger 
i sin forberedelse til fremmøde på hospitalet. Det blev antaget, 
at patienterne ville downloade appen, hvis de blev informeret 
om den sammen med den indkaldelse, de modtog i e-boks. Kun 
3 ud af 50 patienter hentede appen. Dette skyldes til dels, at 
informationen stod på sidste side i et syv-siders langt ind-
kaldelsesbrev og dels, at man skulle læse en hel A4-side for 
at komme i gang. I bunden af brevet blev man informeret om, 
at appen kun understøttede iOS, og at den skulle hentes via et 
link, som skulle indtastes, da appen på det tidspunkt ikke lå i 
App Store. En del patienter åbner slet ikke indkaldelsesbrevet 
i E-boks, da de kan se den bookede tid i overskrift en. Denne 
antagelse har vist sig at bestå af en række mindre elementer, 
som vi har undersøgt i en iterativ proces. 
Ved OPI-projektets afslutning er det sådan, at patienterne får 
at vide øverst i indkaldelsesbrevet, at de skal downloade appen 
ved at scanne en QR-kode. Nogle steder hjælper personalet 
endda med at oprette patienterne i systemet, når de sidder 
sammen med dem. Appen fi ndes desuden nu til både iOS og 
Android, og kan hentes direkte fra App Store og Google Play 
ved at søge på ‘EMENTO’. Ændringerne har haft  stor betydning, 
således at stort set alle patienter hentede appen ved projek-
tets afslutning.
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Hyppige iterationer
Komplekse problemer er komplekse at løse. Udfordringerne kan 
være filtret sammen på måder, der kan virke uoverskuelige at få 
adskilt. EMENTOs tilgang er at begynde at bygge prototyper så 
tidligt som muligt, også før man kender hele problemstillingen. 
Prototyping er en hovedingrediens i co-creation, og ofte ses 
det, at en prototype gradvist forfines til det færdige produkt.

I en traditionel udviklingsproces kan man bruge lang tid på 
at sidde og diskutere, hvad den bedste løsning er. Men så 
snart der er en prototype at arbejde udfra, som kan puttes i 
hænderne på reelle brugere, bliver det hurtigt synligt, hvad 
der fungerer, og hvad der ikke fungerer. Og hvis der er noget, 
som ikke fungerer, så er brugerne ofte ivrige for at komme med 
forslag til, hvordan man kan gøre det anderledes. Og dér opstår 
første iteration – en ny idé bliver bygget ovenpå den eksister-
ende prototype, som flytter sig lidt tættere på en reel løsning.
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Processen
Strukturen for processen, i samarbejdet mellem EMENTO og de forskellige afdelinger på AUH, har været baseret på erfaringer, 
som parterne opnåede i tidligere fælles projekter. Den overordnede model, som har været udgangspunktet for de enkelte  
udviklingsspor, er illustreret nedenfor.

Feltarbejde

Første fase i samarbejdet med en ny afdeling er feltarbejde. 
EMENTO skal lære den nye afdeling at kende, møde de ansatte, 
patienterne, se informationsmaterialet, følge arbejdsgangene 
og skabe sig et overblik over afdelingen og patientforløbene. 

Oftest deltager tre medarbejdere fra EMENTO i feltarbejde på 
en given afdeling. Dette har til formål at skabe triangulering og 
dermed en mere pålidelig og valid undersøgelse af udfordringer, 
behov og arbejdsgange. Gennem denne metode er der mu-
lighed for at observere arbejdsgangene både fra klinikerens- og 
patientens perspektiv, dokumentere observationer visuelt og 
samtidigt stille spørgsmål.

Indsigterne bringes med tilbage til resten af udviklingsteamet, 
som forbereder en præsentation for klinikerne og en workshop, 
der kan give input til den første iteration. 

Workshop

Formålet med workshops er at præsentere de observationer og 
indsigter, der blev genereret under feltarbejdet. Til en work-
shop har der typisk været læger, sygeplejersker og sekretærer 
til stede samt udviklere og andre medarbejdere fra EMENTO. 
Deltagerne fra hospitalet har ikke altid mødt EMENTO før 
workshoppen. 

Alle workshops har været afholdt efter samme fremgangsmåde. 
EMENTO faciliterer workshoppen og lægger ud med at præsen-
tere virksomheden og konceptet. Herefter præsenteres ob-
servationer fra feltarbejdet og klinikerne får mulighed for at 
kommentere på dette. 

Som indledning til den kreative proces præsenteres metoden 
“visuel programmering”. Deltagerne bliver bedt om, ved hjælp 
af en planche, post-its med standardiserede overskrifter, yder-
ligere post-its og penne, at tegne et patientkommunikations-
forløb, som det ser ud på nuværende tidspunkt. Herefter bliver 
de bedt om at lave samme øvelse igen, men med henblik på at 
tegne det optimale patientkommunikationsforløb med observa-
tionerne fra feltarbejdet in mente. Under denne proces belyses 
ofte hvordan arbejdsgangene muligvis vil ændre sig, hvis man 
tager den nye løsning i brug; ændringer som personalet fra 
hospitalet selv ser og pointerer.

Opstartsmøde

Feltarbejde

Workshop

Test 1

Tilpasning

Test 2

Evaluering
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Eksempler på udtalelser og reaktioner i forbindelse med afholdte workshops (sygeplejersker afd T):

Du kommer i en kasse og en 
standard

I vores system behandler vi 
diagnoser og ikke mennesker

Hold da op den
indkaldelse er lang!

Det er mega sjovt det her

Det er et rigtig spændende projekt! 
Vi er meget motiverede!

“
“
“

“
“
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Test 1

Efter workshoppen kodes det visuelt programmerede forløb, 
så det ligger i en app, der kan gives til patienterne og i Track. I 
den forbindelse er der mange tilpasninger. Der skal indhold ind i 
forløbet, som afdelinger ligger inde med. Det skal ofte tilpasses 
et mobilformat, og så meget som muligt bliver lavet om til små 
videosekvenser. Dette er en oplagt anledning for afdelingen 
til at revidere sit eget materiale, skære overflødig informa-
tion væk og tænke over, hvordan man kommunikerer mere 
forståeligt med patienten. 

Når første udgave af forløbet er lavet, skal det testes på af-
delingen. Det skal testes i forhold til hardware, internetadgang, 
internetbrowser og om systemet fungerer rent teknisk. Person-
alet skal desuden lære at åbne Track, oprette patienter, aflæse 
information i Track, besvare beskeder og generelt få en fornem-
melse af, hvordan det vil fungere i deres arbejdsgange. 

Test 2

Patienter oprettes som testbrugere, når første testforløb (Test 
1) vurderes til at være færdigt, og personalet er komfortable 
med brugen af systemet. Afdelingen er i løbende kontakt med 
EMENTO, der yder support under hele testperioden og sørger 
for at opsamle data undervejs, der dokumenterer effekten af 
interventionen. 

Test 2 er så at sige “live test”, hvor patienter og personale tes-
ter hele systemet af i rigtige patientforløb. Det er her, man får 
den rette forståelse for, hvordan de udarbejdede forløb fungerer 
i praksis, både i forhold til timing af indhold og om indholdet er 
det rette. Her er en kort opremsning af nogle nøgleelementer i 
Test 2:

• Tidslinjen for forløbet - passer den estimerede tidsuds-
trækning?

• Påmindelser - kommer de på de rigtige tidspunkter?

• Indholds-timing - hvad har man brug for af viden på for-
skellige tidspunkter i forløbet?

• Indholdskvalitet - er indholdet forståeligt for brugeren?

• Overblik - kan personalet få et overblik over, hvordan 
patienterne er forberedte?

• Kommunikation - kan patienter og personale bruge 
beskedmodulet?

• Aftaler - tilpasses forløbet i forhold til aftaler, fx fo-
rundersøgelse eller indlæggelsestidspunkt?

• Oprettelse- og afslutning af forløb - kan personalet 
oprette nye forløb og afslutte gamle forløb?

• Brugeroprettelse - kan patienterne oprette sig via NemID 
og oprette deres profil i appen?

Listen er ikke udtømmende men blot eksempler på de mange 
forhold, der ses på undervejs i Test 2.
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Dataindsamling og dokumentation
Under hele OPI-projektet er der blevet indsamlet en lang række af forskellige typer data (kvantitativ og kvalitativ), som har drevet 
udviklingsprocessen og dokumenterer den indsigt, som AUH og EMENTO har fået omkring digital patientindkaldelse og kommuni-
kation i forskellige patientforløb. 

Materiale fra feltarbejde

Billeder og noter fra feltarbejde samt kopi af vigtige doku-
menter der anvendes i arbejdsgangene på hospitalet, indsamles 
og analyseres på tværs for at udlede vigtige indsigter.

Disse indsigter bruges til at forberede workshops, hvor 
klinikerne præsenteres for de foreløbige observationer. Herefter 
bliver deltagerne bedt om at lave en visuel programmering af 
det nuværende forløb og dernæst fremtidige arbejdsgange. Til 
dette formål anvendes plancher med standardiserede over-
skrifter. Klinikerne skitserer forløbene og formulerer selv under-
punkter til de standardiserede overskrifter. 

Illustrationerne udgør fundamentet for udviklingen af den første 
prototype af en konfiguration, som er tilpasset den enkelte 
afdeling, og som kan testes med brugerne

Screenshots af prototyper

Screenshots dokumenterer dels den visuelle udvikling men 
bliver også anvendt i præsentationer, når konceptet skal 
forklares til andre.

Skriftlige referater fra møder med klinikerne

Gennem skriftlige referater fra møder med klinikerne doku-
menteres vigtige udtalelser fra klinikerne og konteksten for 
centrale punkter, der indgår i den videre udviklingsproces. 
Desuden er det herved muligt at sammenligne og opsamle 
eventuelle gennemgående bekymringerne, ideer osv. på tværs 
af afdelingerne. 

User testimonials 

Der indsamles løbende testimonials fra klinikere og sekretærer, 
som har deltaget i co-creation processen. Disse testimonials 
er nyttige, når klinikere fra andre afdelinger skal onboardes 
og forberedes på deres egen deltagelse. Der indsamles også 
testimonials fra patienter og pårørende. 

Google analytics

Der indsamles kvantitative data via Google Analytics, f.eks. i 
forbindelse med test. Disse data analyseres og anvendes til 
hurtigt at af- eller bekræfte en hypotese. Herved understøtter 
Google Analytics de korte, hyppige iterationer ved at give en 
indikation af, hvad næste skridt i udviklingsprocessen bør være 
baseret på data.
 
Google Forms

Som afslutning på et testforløb kan det være relevant at 
indsamle mere standardiseret data. Dette gøres gennem 
spørgeskemaer, der sendes ud via Google Forms. Her har man 
nem adgang til hurtig og overskuelig visning af resultaterne.

Feedback-tavle på Trello

Der modtages løbende feedback fra brugerne både i Track og 
gennem appen. Disse punkter gennemgås hver formiddag og 
prioriteres af et ‘feedback-team’ bestående af tre medarbej-
dere, der udskiftes hver uge. Herved sikres en læring undervejs, 
som fører udviklingen i den rigtige retning. 

Produktdokumentation

Dokumentation af de enkelte produkter ligger som udgang-
spunkt sammen med produktet, dvs. sammen med koden. Dette 
inkluderer changelogs såvel som egentlig dokumentation af 
produktets funktioner.
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RESULTATER 
OG ERFARINGER

App interaktioner med gns tid på 6 min.
Sider dokumenter
App-brugere (patienter)
Timers feltarbejde
Klinikere
Fysiske patientkontakter
Dage på hospitalet
Iterationer*
Kliniker-producerede videoer 
Større brugertests
Interviews med patienter
Eksterne interessenter
Track brugere (hospital)
Større workshops

543
160
155
155
140
123

71
66
30 
14
14
11
10

5

* ændringer der har været i hænderne på andre end EMENTO
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Under OPI-samarbejdet har EMENTO været fysisk til stede på en- eller flere af de deltagende afdelinger i 71 dage - svarende til 
hver tredje dag. Formålet har været feltarbejde, workshops, interviews med patienter, opsætning og test af nye versioner samt 
løbende support. 

Den hyppige tilstedeværelse på hospitalet har medført kontakt til en lang række klinikere og patienter, som de ansatte hos 
EMENTO har haft mulighed for at snakke med undervejs. I alt har 155 patienter brugt appen i testperioden, og 10 klinikere har tes-
tet Track som en del af rigtige patientforløb. Løsningen har været igennem 66 iterationer, hvor der er foretaget mindre ændringer, 
som er testet af brugerne under 14 større brugertest. Samlet set har brugerne været inde i appen 543 gange, hvor de har brugt 
gennemsnitligt 6 min. pr. besøg på at læse materiale, se videoer eller krydse aktiviteter af. Antallet af interaktioner er steget 
eksponentielt i forhold til antal brugere, hvilket indikerer, at brugerne ikke kun henter og åbner appen men også anvender den. 

Udover interessen fra patienter og klinikere har 11 eksterne aktører vist interesse for OPI-projektet. Herunder Region Nordjylland, 
Dansk Røde Kors, Dansk Design Center og Københavns Kommune. 



34 Resultater og Erfaringer

Klinik for kvindesygdomme
På afdelingen Kvindesygdomme og Fødsler varetages under-
søgelser og behandling af kvinder med gynækologiske lidelser 
samt gravide og fødende kvinder med såvel normale som kom-
plicerede forløb.

I det følgende beskrives de overordnede problemstillinger, 
som blev observeret i Klinik for Kvindesygdomme i forbindelse 
med undersøgelse af indkaldelsesforløbet for patienter med 
endometriose. Der blev ikke gennemført brugertest, men udført 
feltarbejde hos endometrioseteamet og afholdt workshops.

I klinikken videregives store mængder information under pati-
entens konsultation. Der er meget, der skal tages stilling til, 
og der er stor fare for, at meget bliver glemt. En del af denne 
udfordring kan løses ved at udnytte tiden op til besøget på 
ambulatoriet. I dag bliver der med selve indkaldelsen medsendt 
et oversigtskort, praktisk information til ambulante patien-
ter samt et spørgeskema. Intet af dette indhold relaterer sig 
til det, der rent faktisk skal tales om til konsultationen. Den 
enkelte patients beslutningsproces er bedre hjulpet på vej ved 
at give informationer, som forbereder patienten til samtalen i 
klinikken.

Spørgeskemaer

Det spørgeskema, som udsendes sammen med indkaldelses-
brevet, har ingen væsentlig værdi for patient eller afdelingen i 
sin nuværende form. Lægesekretæren har en formodning om, 
at spørgeskemaerne bliver brugt i klinikken, men det har vist 
sig, at skemaerne og de indsamlede data ikke anvendes aktivt 
i samtalen og bliver ofte bare lagt til side af sygeplejersken. I 
sidste ende havner de ved lægesekretæren, som kan scanne 
dem ind, hvis der er tid. Denne opgave nedprioriteres ofte. 

Det bør overvejes, om besvarelsen af spørgeskemaet dækker 
et behov for viden om patienten, eller om spørgeskemaet er 
overflødigt.

Dokumentation af informeret samtykke

Lægen informerer patienten om sygdommen, behan-
dlingsmuligheder og evt. risici. Nogle af disse oplysninger 
noterer sygeplejersken i EPJ for at dokumentere, at infor-
mationen er blevet givet. Retten til selvbestemmelse og 
medinddragelse i beslutninger er helt grundlæggende patien-
trettigheder, og det skal fremgå af patientjournalen hvilken 
information, der er givet til patienten.

Men det har vist sig, at mange patienter hæfter sig ved be-

stemte oplysninger og glemmer andre. Undersøgelser på AUH, 
i forbindelse med implementering af digital indkaldelse, viste, 
at patienter ofte har svært ved at huske, hvad de netop har fået 
fortalt, når de bliver adspurgt umiddelbart efter en konsulta-
tion. 

Det informerede samtykke til behandling kan efter omstæn-
dighederne være stiltiende, og det er vanskeligt at afgøre, om 
patienten træffer sin beslutning om behandling på et informer-
et- og fuldt belyst grundlag.

Patienten kan også foretrække, at lægen træffer beslutningen.

Den løsning, som er afprøvet i forbindelse med OPI-samarbe-
jdet, giver personalet et klart forbedret billede af patientens 
forberedelser og øger tilliden til at patientens beslutning 
træffes på det rette grundlag. Det sker ved, at patienten 
bekræfter, når bestemt information er læst og forstået, når en 
video er set, eller når et spørgeskema er udfyldt. Samtidig har 
patienten mulighed, via beskedsystemet, for at stille spørgsmål 
til den konkrete forberedelsesaktivitet, når den udføres.
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Mange opkald fra patienter til lægesekretæren med 
spørgsmål

Der er mange opkald fra patienter med spørgsmål til f.eks. 
smertestillende medicin eller afbud. Lægesekretæren i Klinik 
for Kvindesygdomme modtager op mod 30 opkald om dagen, 
som skaber en konstant forstyrrelse. Mange af disse opkald vil 
kunne imødegås af den information, der sendes ud til patien-
terne på det relevante tidspunkt, samt muligheden for at anv-
ende beskedsystemet, der lader personalet besvare indkomne 
spørgsmål på planlagte tidspunkter af dagen.

Personalets kendskab til indholdet i indkaldelsen

Når sekretæren sender indkaldelser ud til patienterne, er det 
rent rutinearbejde. De er nogenlunde klar over det overordnede 
indhold i indkaldelsen. Af og til bliver der ændret lidt i skabe-
lonen, men indholdet i de pdf’er, de vedhæft er til patienterne, 
bliver sjældent taget op til systematisk og kritisk revision, hvis 
det sker overhovedet.
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Hjerte-, Lunge og Karkirurgi
Afdelingen har landsdelsfunktion og foretager derfor også 
kompleks hjertekirurgi, hvor der kræves meget planlægning og 
information til patienter og pårørende.

På Hjerte-, Lunge og Karkirurgi er det vigtigt for personalet 
at slå fast, at de behandler patienter og ikke diagnoser! Her 
har man under OPI-samarbejdet fundet ud af, at projektet ikke 
handler om de enkelte patientforløb som sådan, men om måden 
man kommunikerer med patienter på. Afdelingen pointerer, at 
en stor del af den information, der har været givet til tragt-
brystpatienter i projektet er generel for alle deres patienter, og 
at langt de fleste ville have gavn af at få præsenteret informa-
tionen i små videosekvenser på det rigtige tidspunkt. 

Afdelingen gik ind i samarbejdet uden forventninger, da de ikke 
helt vidste, hvad de gik ind til. De er blevet udfordret på deres 
faglighed og deres antagelser om, hvordan det er at være 
patient.  

“Vi har nogle gange været nødt til at læg-
ge de mange skemaer væk og rent faktisk 
snakke med patienten”“ Birthe, afdelingssygeplejerske, Hjerte-, Lunge og Karkirurgi

For at måle effekten af appen i forhold til forberedelsesgrad, 
tryghed og overordnet patientoplevelse, har afdelingen spurgt 
ind til disse parametre hos patienterne dagen efter operationen. 
30% af de 50 adspurgte patienter havde haft appen, mens den 
resterende gruppe havde fået information på traditionel vis. For 
at lave en systematisk og ensartet vurdering af patienterne har 
sygeplejerskerne fulgt en spørgeguide, hvor de skal vurdere 
patienternes svar på en skala fra 1 til 5 i forhold til hvor godt de 
har forstået, hvad de skal igennem i forbindelse med operation-
en. Det kan fx være hvor godt de kan forklare, hvorfor de skal 
faste, eller hvorfor det er vigtigt at lave genoptræningsøvelser. 

Personalet har erfaret, at patienter der har haft appen spontant 
fortæller dem om deres begejstring for at modtage information 
på den måde, og at de finder det trygt, at der er mulighed for at 
sende en besked via beskedfunktionen. Her benyttes besked-
funktionen ikke ret meget, da der generelt er færre spørgsmål, 

som følge af bedre og mere forståelig information. 

Effektmålingen har vist, at patienter der har brugt EMENTO-
appen har en større forståelse for, hvad der skal ske og bedre 
kan redegøre for viden om forberedelse og operation, end de 
patienter der har modtaget information på traditionel vis. Eks-
empelvis er mere end dobbelt så mange patienter i stand til at 
forklare, hvorfor de skal faste efter at have set videoer herom. 

Mere end 70% af patienterne, der havde adgang til appen, 
kunne forklare vigtigheden af at lave træningsøvelser efter 
operationen i modsætning til blot 15% af de patienter, der ikke 
havde. Da lægen ser alle efter operationen og fortæller om 
hvordan operationen er forløbet, er der forventeligt ikke den 
store forskel på om patienterne kan forklare, hvad lægen har 
gjort under operationen. 
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“Vi har nogle gange været nødt til at læg-
ge de mange skemaer væk og rent faktisk 
snakke med patienten”
Birthe, afdelingssygeplejerske, Hjerte-, Lunge og Karkirurgi

uden app med app

 Kan du forklare, hvorfor du har fastet? 29% 62,50%

Kan du forklare, hvad lægen har gjort under operationen? 69% 62,50%

Kan du forklare, hvorfor du har drop? 21% 62,50%

Kan du forklare, hvorfor du har blærekateter? 31,50% 57%

Kan du forklare, hvorfor du har smertekateter? 38,50% 86%

Hvornår må du begynde at dyrke sport igen? 39% 71,50%

Kan du forklare, hvorfor du har kvalme? 6,50% 33%

Kan du forklare, hvorfor det er vigtigt at lave træningøvelser? 15% 72%

Registreringsskema 1 dag efter operation

På Hjerte-, Lunge- og Karkirurgi møder patienter, der skal 
have foretaget en tragtbrystoperation, op til nogle forbere-
dende samtaler dagen før deres operation. Her taler de med en 
anæstesilæge, en fysioterapeut og en sygeplejerske. Denne 
forberedelsesdag mener afdelingen at kunne spare væk på bag-
grund af samarbejdet med EMENTO. Det er en stor gevinst både 
økonomisk på hospitalet og i dette tilfælde i høj grad også 
samfundsøkonomisk, da tragtbrystpatienter som oftest er unge 
mennesker, der møder op med med én eller begge forældre på 
hospitalet.



38 Resultater og Erfaringer

15%

72%

før

efter

Kan du forklare, hvorfor det er vigtigt at lave træningøvelser?
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Case: Pectus-forløb

Rasmus er 14 år og fra Sønderjylland. I sin fritid spiller han 
håndbold, men han har problemer med at få vejret på grund af 
sit tragtbryst. Derfor skal han have foretaget en tragtbrystop-
eration på AUH, der har landsdelsfunktion på området. I forbin-
delse med sin operation har Rasmus hentet EMENTO-appen, 
hvor han har fået tildelt et tragtbrystforløb (pectus-forløb), der 
skal klæde ham på til operationens før- og efterforløb. 

Dagen før operationen tager Rasmus og hans forældre turen 
fra Sønderjylland til Aarhus for at deltage i nogle forberedende 
samtaler på Hjerte,- Lunge,- Karkirurgi. Her skal de tale med 
en sygeplejerske, fysioterapeut og anæstesilæge. Patienter 
såvel som de sundhedsprofessionelle på afdelingen påpeger, at 
samtalerne i store træk er en repetition af de ting, han allerede 
har set på videoer og læst i appen. 

Efter de forberedende samtaler på AUH, kører Rasmus og hans 
forældre retur til Sønderjylland, men det er kun for en kort 
stund. Dagen efter tager de atter turen til Aarhus, hvor Rasmus 
skal have foretaget sin pectus-operation. 

Set fra et samfundsøkonomisk perspektiv er det meget dyrt, 
at både mor og far skal holde to dage fri fra arbejde og bruge 
brændstof på turen fra Sønderjylland til Aarhus og retur igen to 
dage i streg. På Hjerte,- Lunge,- Karkirurgi foretrækker de også 
at sløjfe forberedelsesdagen, dagen før operationen, og i stedet 
bruge tiden på patienterne, når de er indlagte og har mere brug 
for omsorg. 

Jeg kan ikke rigtigt lige 
huske, hvad der skete på 
forberedelsesdagen, men 
jeg fik ikke noget infor-
mation, jeg ikke allerede 
vidste fra appen.

“
Rasmus, pectus-patient

Langt de fleste patienter er forberedte nu, 
når de møder op til forberedelsesdagen“ Birthe, afdelingssygeplejerske, Hjerte-, Lunge og Karkirurgi

Jeg fik set noget Netflix, 
for der var fandme lang 
ventetid.“Rasmus, pectus-patient

Patienten
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Vi regner med at kunne aflyse forbere-
delsesdagen og på den måde få mere tid til 
patienterne, når de har brug for det.“ Pernille Brasch Andersen, sygeplejerske Hjerte,- Lunge,- Karkirurgi

Vi sender alt for mange sider og for meget 
information ud“ Sygeplejerske, Lungekirurgisk Afsnit

Hospitalet
Dorthe er lægesekretær på Hjerte-, Lunge- og Karkirurgi, 
hvor Rasmus skal have foretaget sin tragtbrystoperation. Hun 
har ansvar for at lave- og sende indkaldelsen ud til Rasmus 
sammen med det materiale, der skal forberede ham på den 
forestående operation. Det er en omfattende process, hvor hun 
skal holde styr på oplysninger om Rasmus, hvornår læger og 
operationsstuer er ledige samt hvilke dokumenter, der skal 
vedhæftes indkaldelsen.

Både hun og klinikeren ved først på operationsdagen, om 
Rasmus har modtaget, læst og forstået den information, der 
er sendt ud til ham. Dorthe har måske fået en ide om det, fordi 
Rasmus har ringet til hende for at få svar på et par spørgsmål. 
Det har været spørgsmål, som kun lægen kan svare på. Derfor 
har Dorthe været nødt til, af flere omgange, at prøve at loka-
lisere lægen, som desværre har haft en travl dag med stuegang 
og adskillige nødkald. Det lykkes i tredje forsøg at fange ham 
i frokoststuen. Lægen ringer tilbage til Rasmus, som er i skole 
og derfor ikke tager telefonen.

For at være sikker på, at Rasmus er ordentligt klædt på til den 
forestående operation, skal han møde op på hospitalet dagen 
før, hvor han bl.a. bliver informeret om fasteregler, hvordan op-
erationen foregår og hvad han skal være opmærksom på efter 
operationen. Desuden har han mulighed for at stille spørgsmål 
til sygeplejersken eller lægen. 

Da Rasmus har sagt ja til at være testperson, har han ved siden 



41Resultater og Erfaringer

Det viser sig faktisk, at ved at patienterne 
ser de her små videoklip, får en notifika-
tion, når de skal gøre det ene eller det andet, 
det gør, at de er langt mere forberedte end 
tidligere.

“
Birthe, afdelingssygeplejerske, Hjerte-, Lunge og Karkirurgi

af indkaldelsen hentet EMENTO´s app. Dorthe har oprettet 
et forløb til Rasmus via EMENTO Track. Forløbet indeholder 
de samme informationselementer som indkaldelsen samt en 
række forberedende aktiviteter, som Rasmus skal markere som 
udført. Store dele af informationen er præsenteret som små 
videoer, som personalet på afdelingen selv har filmet. Informa-
tionen og aktiviteterne er spredt ud i små bidder på en tidslinje. 
Rasmus kan selv vælge om han vil se det hele på en gang 
eller på de tidspunkter, hvor personalet har vurderet, at det er 
relevant at vise. 

Skulle Rasmus glemme, at udføre en aktivitet, f.eks. start af 
faste, så får han først en automatisk påmindelse via systemet. 
Reagerer han ikke på denne, så har afdelingen mulighed for at 
reagere, da de via Track får besked herom. Dermed kan en mulig 
aflysning af operation undgås. 

Rasmus har mulighed for at skrive sine spørgsmål direkte til 
afdelingen via appens beskedfunktion. Dorthe kan nøjes med 
at tjekke indkomne beskeder, når det passer ind og undgår at 
blive afbrudt i sit arbejde af telefonopkald. Skulle spørgsmålet 
kræve svar fra en kliniker, så kan hun nøjes med at markere 
beskeden som ulæst. På denne måde kan lægen se den ubes-
varede besked og svare Rasmus direkte via Track. Rasmus vil 
modtage svaret i sin app og kan læse det, når han har fri fra 
skole. Dorthe vil næste gang hun tjekker Track kunne se at 
lægen har svaret Rasmus.

Som led i at kortlægge hvad patienterne mener om at benytte 
appen og indholdet heri, er der gennemført 15 strukturerede 
interviews. Vi har efterfølgende gennemgået alle interviewene 
for at identificere tendenser- og fællestræk i patienternes ud-
talelser. Vi har inddelt patienternes udtalelser i fire hovedom-
råder, som ses præsenteret i illustrationen på modsatte side.

Opsummerende kan vi på baggrund af de kvalitative inter-
views konkludere, at de 15 adspurgte pectus-patienter alle 
gav udtryk for, at de følte sig velforberedte. Det tilskriver de 
selv i høj grad de notifikationer, de løbende modtog forud for 
en vigtig opgave eller aftale. Størstedelen af informationen i 

app’en er formidlet i små videoklip lavet af klinikere, hvilket 
ifølge interviewpersonerne var en af de vigtigste årsager til, at 
de ikke havde behov for at søge information andre steder. Alle 
adspurgte ville foretrække EMENTO appen frem for det infor-
mationsmateriale, de modtog i E-boks, fordi app’en giver dem 
en større tryghed. 

Opsamling

Afdelingen anvender fortsat systemet og ønsker at fortsætte, 
samt udvide samarbejde med EMENTO. De vil gerne styrke den 
nuværende indsats for tragtbryst, herunder også forløbet med 
fjernelse af den indopererede bøjle. Derudover undersøger af-

delingen muligheden for at afprøve systemet i mere komplekse 
behandlingsforløb, hvor afdelingen på nuværende tidspunkt har 
peget på behandlingsforløb for patienter med spiserørskræft. 
Patienter med spiserørskræft er ofte henvist fra andre region-
shospitaler og kan være tilknyttet flere afdelinger med flere 
forløb. Afdelingen har givet sig selv den opgave at undersøge, 
hvordan patienten via støtte fra EMENTO’s system kan blive sin 
egen forløbskoordinator.
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BESKEDSYSTEM
I det kommende projekt vil afdelingen særligt drage nytte af erfaring fra OPI-samarbejdet og sørge for, at en bestemt kollega fra 
afdelingen har ansvaret for projektet, og at der hurtigt bliver skabt opbakning fra resten af personalegruppen, så den pågældende 
medarbejder kan aflastes i sine andre arbejdsopgaver. 

Afdelingens tragtbrystpatienter fortsætter med at bruge EMENTO-appen, og man vil løbende indsamle dokumentation for effekten 
heraf.  

Dagkirurgi 

Dagkirurgisk afdeling er en stor afdeling med højt aktivitetsniv-
eau og mange korte forløb og operationer. Operationsprogram-
merne er stramme og aflysninger og ombookinger er daglige 
udfordringer, bl.a. som følge af patienter, der ikke møder op, 
eller som ikke har husket eller misforstået fastereglerne osv.

EMENTO har i samarbejdet med dagkirurgisk afsnit foretaget 
feltarbejde på afdelingens tre afsnit på Nørrebrogade, Tage 
Hansens Gade og i Skejby. Klinikere fra alle tre afsnit har del-
taget i workshops, men den primære kontakt har været med to 
sygeplejersker og en sekretær fra Tage Hansens Gade. 

Der kan gå lang tid, måneder og helt op til to år, fra patienten 
henvises fra egen læge til et ambulatorium/klinik, og til hun 
får stillet en diagnose. Fra diagnose til operation går der kort 
tid - måske i samme uge. Men mange patienter må afvise første 
tilbud om operation, da de ikke har mulighed for at tage fri, ar-
rangere transport mm. med så kort varsel.

Andre patienter vil skulle stoppe med at ryge, pausere medicin 
el.lign. og kan derfor heller ikke tage imod hurtige operation-
stider. Derudover har afdelingen ingen liste over patienter, der 
kan eller ønsker afbudstider.

Generelt set har dagkirurgien en stor udfordring med aflyste 
operationer. Der er dårlig registrering af hvilke patientgrupper, 
der bliver aflyst, og om det er patienten eller klinikeren der 
aflyser. Det skyldes oftest patientens manglende forberedelse 
op til operation, eller at patienten ikke længere ønsker at blive 
opereret og derfor enten ringer og aflyser lige op til eller helt 
udebliver. 

Afdelingen ser store potentielle besparelser, hvis man kan 
nedbringe antallet af uforudsete udeblivelser og aflyste opera-
tioner. I nogle tilfælde måske også påvirke det samlede antal 
operationer, da nogle patienter vil vælge operation fra, hvis de 
er bedre informeret om risici og konsekvenser ved operationen 
og af et fravalg. 

Tidligt i samarbejdet stod det klart, at projektet var noget 

mere kompliceret end først antaget for både afdelingen og for 
EMENTO. Afdelingen er spredt ud på 3 forskellige matrikler, der 
har hver deres interne arbejdsgange. De modtager patienter 
fra ca. 30 forskellige afdelinger og ser typisk ikke patienten 
før på operationsdagen. Grundet den høje volume sidder den 
enkelte kliniker inde med meget stor viden om en specifik del af 
patientforløbet, men med begrænset overblik over det samlede 
forløb. 

Den information der skal gives til patienten om operationen 
og forberedelse skal altså gives af det ambulatorium/klinik, 
som stiller diagnosen og henviser patienten til operationen. 
Dagkirurgien har oftest ingen viden om hvilke informationer, 
patienten har modtaget inden operationen og har dermed svært 
ved at forebygge aflysninger.

Derfor blev der også lavet feltobservationer i øre-næse-hals-
ambulatoriet for at kortlægge de arbejdsgange, der går forud 
for operationen af den valgte patientgruppe. Man forsøgte de-
suden at engagere ambulatoriet i rekrutteringen af testbrugere, 
så disse kunne komme i gang med at bruge systemet tidsnok 
før deres operation. Dette lykkedes desværre ikke, men nu 
kender man vigtigheden af at inkludere de relevante ambulato-
rier i processen ved dagkirurgiske forløb. 

Projektet har ydermere været udfordret af sammenlægningen 
af de tre dagkirurgiske afdelinger til én stor afdeling.

Dertil kommer at samarbejdet mellem EMENTO og Dagkirurgien 
startede meget tidligt i OPI-projektet, hvor produktet var i den 
tidlige udviklingsfase. Det var derfor kompliceret at få oprettet 
patienterne i systemet, og det kunne kun anvendes af patienter 
med iPhone. 

Det betyder, at kun en enkelt patient har testet EMENTO i 
Dagkirurgi. På trods af det lave deltagerantal har afdelingen 
alligevel fået en forståelse for systemet og det gevinstpoten-
tiale, der ligger heri. Eksempelvis pointeres det, at man bedre 
vil kunne håndtere den forstyrrelse, som spørgsmål fra pati-
enten udgør, hvis det går igennem beskedfunktionen i stedet for 
telefonisk, da det bedre kan passes ind i en hektisk arbejdsdag. 
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Testen på dagkirurgisk afdelingen gav også EMENTO en vigtig 
indsigt i omfanget af et kommunikationsforløb med patienten. 
Testpersonen havde fortsat adgang til beskedfunktionen 
efter operation og valgte at henvende sig her med spørgsmål 
til afdelingen i stedet for at ringe. Ifølge afdelingen var det 
spørgsmål, som mange patienter ofte ringer ind med efter op-
erationen, da informationen herom bliver givet til patienterne, 
mens de stadig ligger til opvågning efter narkosen. 

Denne indsigt har fået EMENTO til at tænke systemet som et 
digitalt kommunikationsforløb, der også strækker sig til peri-
oden umiddelbart efter operationen. 

Afdelingen har mod på at fortsætte samarbejde men vil i frem-
tiden være ekstra opmærksomme på at definere de ressourcer, 
de sætter af til projektet. 

Idrætsklinikken

Indsigter fra Idrætsklinikken i Aarhus er beskrevet på baggrund 
af to dages feltarbejde og en workshop på afdelingen. Feltarbe-
jdet omhandlede interviews og observation af sundhedsprofes-
sionelle såvel som patienter på Idrætsklinikken. 

På Idrætsklinikken står de overfor en række udfordringer med 
den patientgruppe, der skal have behandlet en korsbåndsskade 
i knæet. Udfordringen starter allerede i ambulatoriet, hvor 
patienterne efter en kort undersøgelse skal tage stilling til, om 
de ønsker operation eller genoptræning. Der er en svær beslut-
ning, der påvirker deres mulighed for at vende tilbage til en 
aktiv hverdag. Det er ikke alle patienter, der føler, de er klædt 
godt nok på til at tage beslutningen på baggrund af én samtale.

Den ene af de to behandlingsmuligheder er genoptræning, også 
kaldet konservativ behandling. Hvis patienterne vælger denne 
behandlingstype, får de udleveret en folder med øvelser, de skal 
lave, hvorefter de påbegynder et syv-ugers genoptræningsfor-
løb hos Ortopædisk GenoptræningsCenter i Aarhus Kommune. 
Ifølge Idrætsklinikken er det her, den største udfordring ligger, 
fordi de er ude af stand til at følge med i, hvorvidt patienterne 
møder op og laver deres hjemmetræning. Det eneste de ved 
med sikkerhed er, at ca. halvdelen vender tilbage efter et halvt 
år og ønsker operation.   

For de patienter, der ønsker operation, er der også nogle 
udfordringer. Først og fremmest ved de ikke, om patienterne 
overhovedet har modtaget/åbnet indkaldelsesbrevet, hvilket 
indimellem resulterer i, at de ikke møder op. En anden stor 
udfordring er efter operationen, hvor patienter bliver bedt om at 
møde op til 14-dages kontrol og 1-års kontrol. Der er et meget 

stort tidsrum, hvor afdelingen ikke har nogen idé om, hvordan 
det går med patienten.

Omstillingen

AUH har en central omstilling der sørger for at formidle kontak-
ten til de forskellige afdelinger og besvare spørgsmål af generel 
karakter som eksempelvis parkeringsforhold. Omstillingen 
modtager telefoniske og fysiske henvendelser fra patienter, 
pårørende, internt personale, andre nationale og internationale 
hospitaler, privatpraktiserende læger, hjemmesygeplejersker, 
blomsterleverandører m.m. 

Omstillingen er fordelt på de tre hovedmatrikler og betjenes af 
hhv. fire personer på Skejby, tre personer på Nørrebrogade og to 
personer på Tage-Hansens Gade. 
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I løbet af tre dages feltarbejde i omstillingen på hhv. Nørre-
brogade og i Skejby observerede EMENTO følgende:

Her modtager receptionisten i gennemsnit 42 henvendelser i 
timen. Ca. 40% af disse er interne henvendelser fra personale, 
der enten henvender sig fysisk i skranken eller ringer for at 
blive stillet om til en anden afdeling. 

Ca. 45% af henvendelserne kommer fra patienter eller 
pårørende. De telefoniske henvendelser drejer sig  typisk om:

De fysiske henvendelser i skranken vedrører oftest spørgsmål 
i forhold til at finde vej, parkeringsforhold og glemte sager. 
Særligt patienter med indkaldelser der blev sendt ud før navne 
og indgangsnumre blev lavet om på Skejby, har svært ved at 
finde rundt. 

Det vurderes, at antallet af henvendelser til omstillingen fra 
patienter vil kunne reduceres betydeligt ved implementering af 
bedre forløbskommunikation. 

• Patienter der tror de har ringet til afdelingen, selvom 
de ringer på hovednummeret

• Omstilling til en afdeling

• Åbningstider for telefonerne i afdelingerne 

• Dobbelte indkaldelser eller indkaldelser, der ikke kan 
åbnes i e-boks

• Patienter der ikke kan læse deres indkaldelsesbrev 

• Henvisningsårsag

• Oplysning om ændring eller aflysning af tider

• Bestille tid til ultralyd

• Bestille tid til EKG og/eller blodprøve 

• Bestille medicin
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ERFARINGER FRA 
OPI-SAMARBEJDET
Metode

Som beskrevet tidligere, indebærer de metoder der er anvendt 
en høj grad af brugerinvolvering. I den tidlige del af processen 
under feltarbejdet har der været rig mulighed for at snakke 
med- og følge både klinikere og sekretærer men også patienter 
og pårørende.

Brugerinolveringen blev dog udfordret, da projektet nåede 
testfasen. Det har været svært at få testbrugere på systemet, 
og først i maj var det muligt at måle aktivitet. Få brugere har 
betydet, at der ikke er nok kvantitativ data til at kunne drage 
endelige konklusioner. I løbet af den sidste del af testen steg 
antallet af testbrugere dog kraftigt. Samlet nåede der i løbet af 
testperioden op på 155 testbrugere af appen og 10 testbrugere 
af Track. 

Plan

Selvom alle afdelingerne har fulgt den samme plan, er det 
meget forskelligt, hvor langt man er kommet i de enkelte 
afdelinger. Der er stor forskel på afdelingernes parathed i 
forhold til processen. Nogle afdelinger har været hurtigere til 
at allokere ressourcer til projektet end andre afdelinger og har 
udvist større initiativ i forhold til eksempelvis produktion af 
videoer. Dette kan skyldes, at afdelinger står med forskellige 
organisatoriske udfordringer som sammenflytning på fælles 
matrikel eller nye kompetencer i afdelingsledelsen. Som guide-
line har planen vist sig at være god, men hvor der skal tages 
forbehold for individuelle forskel såsom volumen af patientflow, 
kompleksiteten af forløb og hvor stor en indsigt den enkelte 
afdeling har eller ikke har i deres eksisterende forløb og evt. 
tilknyttede udfordringer for patienterne.

Test

Opdelingen af testen i to dele, hvor den første under projektet 
er blevet kaldet “test af testen”, har vist sig at være særdeles 
nyttig. Det har bl.a. betydet, at en del forhold, der ellers kunne 
have været støj i testen, er blevet fanget i den første test (Test 
1). For eksempel hvordan selve arbejdsgangen skal være på 
afdelingen, og om det nye forløb evt. skal rettes lidt til inden 
man inviterer patienter ind i testen.

Under hele testperioden har der været fokus på at få be- eller 
afkræftet de mange fremsatte hypoteser. Nogle har karakter 
af at være rettet specifik til brugervenligheden af systemet, 
og andre har været mere overordnet i forhold til, hvordan nye 
funktioner påvirker kommunikation og koordinering mellem 

hospital og patient. Her vil vi særligt fremhæve to forhold, som 
har været gennemgående; beskedfunktionen og brug af avatar-
profil.
Brug af beskedfunktionen har uden undtagelse været den 
største bekymring for mange klinikerne, hvor flere mødte det 
med skepsis og antagelse om at enten; “Det vælter ind med 
beskeder” eller “Vi har ikke tid til at sidde og chatte med 
patienterne”. Men både i dette projekt, og i andre projekter 
som EMENTO har gennemført, har disse antagelser kunnet 
tilbagevises. Modsat disse antagelser oplever klinikerne, efter 
test, beskedfunktionen som et godt redskab, der sparer tid, 
giver færre afbrydelser og er med til at øge indsigten i hvad 
patienterne har af tvivlsspørgsmål og bekymringer, og også 
hvornår i forløbet de opstår. På den måde kan man på en ny 
måde tilpasse information og kommunikation på baggrund af 
erfaringer fra brug af beskedfunktionen. Ligeledes har antallet 
af beskeder heller ikke været noget problem for personalet, og 
flere klinikere har med succes eksperimenteret med at være 
proaktive og via beskedfunktionen påmindet patienterne om 
muligheden for at skrive til dem med spørgsmål.
I sammenhæng med beskedfunktionen har der også være 
testet muligheden for at benytte en “avatar-rolle”, altså ikke 
at kommunikere som en selv, men som en virtuel faglighed, fx 
en fiktiv virtuel sygeplejerske. Her er antagelsen gået på, at det 
ville opleves upersonligt af patienterne, og at det evt. kunne 
være utrygt for patienterne. Men ingen patienter har udtrykt 
nogen bekymring eller forbehold i forhold til dette. Patienterne 
møder allerede mange forskellige personer i deres forløb og 
kan alligevel dårligt huske én sekretær eller én sygeplejerske 
frem for en anden. At anvende en avatar giver patienterne en 
fornemmelse af en mere sammenhængende kommunikation, 
selvom de reelt har skrevet med flere forskellige personer. I 
visse sammenhænge har sundhedspersonalet oplevet, at det 
faktisk har medført at patienterne turde stille mere personlige 
eller intime spørgsmål, end hvis det havde været over for en 
navngiven person.

På det mere tekniske område i forhold til software og hardware, 
har der ikke været nogen større problemer under projektperi-
oden. Der har været lidt udfordringer med at få EMENTO-sys-
temet til at køre tilfredsstillende på afdelingernes nuværende 
computere, som skyldes Region Midtjyllands brug af en ældre 
version af internet-browseren Google Chrome, end den som ud-
viklingsteamet har haft mulighed for at udvikle til. For at sikre 
en optimal brugeroplevelse under udviklingsfasen, har EMENTO 
indkøbt hardware i form af Chromebooks, som har været lånt 
ud til testafdelingerne. 
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OPSAMLING OG 
PERSPEKTIVERING
Hvad fortæller resultaterne os om forløbsbaseret kommunika-
tion og koordinering?
I OPI-projektet har AUH og EMENTO i samarbejde med pati-
enter og pårørende testet en ny tilgang til sundhedskommuni-
kation og en teknisk løsning, der potentielt kan give mere effek-
tive arbejdsgange, bedre koordinering, bedre patientoplevelse 
og højere kvalitet i de ydelser, som hospitalet leverer. Man har 
taget udgangspunkt i patientens behov for dialog og overblik, 
og undersøgt hvordan patientforløb kan sammensættes på 
en bedre måde med mere målrettet information på det rigtige 
tidspunkt. 

Værdi for patienten skabes både gennem faglig kvalitet, 
men også gennem oplevet kvalitet. I fremtiden vil man også 
måle på patientoplevelsen - der skal altså være mere fokus 
på kvalitetsmål frem for ydelser. Man bør bruge patientens 
stemme som forandringsagent i den proces og har derfor behov 
for konkrete redskaber, der kan understøtte denne tilgang. 

Undervejs i projektet har Lungekirurgisk Afdeling været særligt 
aktive og har med fælles indsats mellem afdelingsledelse, 
sekretærer, sygeplejersker og læger formået at komme langt 
i deres erfaringer med forløbsbaseret kommunikation. Vi har 
derfor spurgt afdelingssygeplejerske Birthe Roelsgaard fra 
Lungekirurgisk Afdeling, om hun ville stille op til interview og 
fortælle lidt om, hvad de på afdelingen har erfaret i forbindelse 
med udviklingen af forløbsbaseret kommunikation:

“Det er sådan nu, at patienterne kommer ind en dag før, de 
skal opereres. Altså dagen før operationen har de sådan en 
forberedelsesdag, hvor vi gennemgår de forskellige ting, de 
skal. Det gælder både med at faste, og de skal snakke med en 
narkoselæge, de skal vejes og måles, og hvad der ellers sker, 
mens de er bedøvet og efter forløbet.

Efter vi nu i indkaldelsesbrevet har fået sådan en QR-kode, 
som patienterne kan holde deres smartphones hen til og wupti, 
så har de kommunikations-appen, hvor de så kan gå ind og 
forberede sig. Og langt de fleste patienter, de er forberedte nu, 
når de møder op til forberedelsesdagen. Og det betyder jo, at i 
løbet af meget kort tid, så vil den forberedelsesdag bortfalde.

Man kan sige, at samfundsøkonomisk er det jo en kæmpe 
gevinst. Dels skal patienten ikke tage fri fra skole, deres 
forældre skal ikke tage fri fra arbejde, de skal ikke køre fra den 
ene ende af landet for at komme til forberedelsesdagen og så 
køre hjem igen og komme igen næste dag. Plus at det vil frigive 
nogle umiddelbare ressourcer fra plejepersonalet, fordi den 
sygeplejerske, som ellers tager imod patienterne og forbereder 
dem til operationen, hun vil kunne lave noget andet. Det bliver 
i løbet af meget kort tid, at vi ligesom tør slippe forberedelses-
dagen.

Det viser sig faktisk, at ved at patienterne ser de her små 
videoklip, får en notifikation, når de skal gøre det ene eller det 
andet, det gør, at de er langt mere forberedte. Det er der lavet 
en opgørelse over, som viser, at de er langt mere forberedte, 
end de var tidligere.

Det her har vi ikke nogen opgørelse over, men min helt klare 
fornemmelse er, at vi (afdelingen) bliver kontaktet færre gange, 
efter patienterne er blevet udskrevet, end vi gjorde tidligere.”
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Undervejs i OPI-forløbet af det også blevet klart, at der er 
stort potentiale for at se mere sammenhængende på det 
forløb patienterne gennemgår, og at systemet i virkeligheden 
har potentiale til at indgå som den digitale forløbskoordina-
tor for både patienten og de involverede sundhedsaktører. Det 
afgørende nye i dette er at se alt kommunikation som en del af 
kortere eller længere forløb, hvor patienten gradvist forbere-
des til de forestående opgaver, samtidig med at hospitalet, 
den enkelte afdeling eller en forløbskoordinator, hele tiden kan 
følge med i patienten forberedelser. Det giver en lang række 
nye muligheder, såsom at arbejde mere evidensbaseret med 
selve sundhedskommunikation, men også nye muligheder for 
at yde ekstra støtte til de patienter som har behov for det og 
hurtigere forløb til patienter med større egenomsorgskapacitet. 
Som konsekvens heraf vil det også give bedre mulighed for at 
“fange” patienter der er i risiko for at være dårligt forberedte, 
så man kan nå, at gribe ind inden i tide og kunne nedbringe 
antallet af uforudsete udeblivelser.

Vurdering af gevinstpotentiale

Både undervejs i projektet og afslutningsvist har det været 
på tale at estimere gevinstpotentialet - særligt i forhold til 
nedbringelse af patienternes udeblivelser fra aftaler med 
hospitalet. Men det har vist sig at være vanskeligt, da baseline-
opgørelserne er usikre og viden om årsagen for patienternes 
udeblivelser også er mangeartede. Det ville derfor være svært 
at komme med nogle præcise tal for hvor meget et system som 
EMENTO f.eks ville kunne nedbringe antallet af uforudsete ude-
blivelser. Men at der derimod er et stort potentiale, er der ikke 
tvivl om. Det viser erfaringer fra Lungekirurgisk afdeling med al 
tydelighed. Hvis afdelingen kan reducere i tiden der er brugt på 
at forberede patienten og samtidig øge kvaliteten (patientens 
forberedelsesgrad), vil de give tid til andre patienter med større 
behov. Det kunne også give bedre mulighed for at differentiere 
tiden brugt på patientkommunikation, så der kan afsættes 
forholdsvis mere tid til de patienter, der har særligt behov, 
f.eks patienter med nedsat egenomsorgskapacitet. Endelig er 
de samfundsøkonomiske forhold også værd at bemærke her, 
eftersom at patienter og pårørende skal bruge mindre tid på 
transport frem og tilbage, mindre ventetid på hospitalet og 
færre fridage fra arbejde eller skole.
Det fremgår også tydeligt af OPI-projektet, at der er et måske 
endnu større potentiale for at øge effekten af kommunikationen 
og deraf opnå mere trygge og bedre forberedte patienter. Bedre 
og mere effektiv kommunikation giver færre misforståelser, 
særligt hvis det underbygges med differentieret og personligt 
tilpasset forløbskommunikation.
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i samarbejde med


