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BAGGRUND //
KOL er en kronisk sygdom, som medfører dårlig 
lungefunktion med hoste, åndenød og træthed. I 
Danmark har vi ca. 430.000 borgere, der har KOL 
– næsten halvdelen ved det ikke. Hver dag dør 16 
danskere af KOL, og Danmark har Europa-rekord i 
KOL-dødsfald. 

Virksomheden Medisat (som er en del af Trefor) 
står, i samarbejde med OUH, for driften af Pa-
tientkufferten på Fyn. Patientkufferten gør det 
muligt at udskrive patienter med f.eks. KOL (ry-
gerlunger), men stadig holde kontakten til sygehu-
set. Med Patientkufferten – der er koblet sammen 
med forskelligt udstyr, som muliggør måling af bl.a. 
lungefunktion og iltoptag  - kan en patient, via en 
skærm hjemme hos sig selv, blive tilset af en spe-
cialiseret sygeplejerske, som stadig befinder sig på 
sygehuset. 

Erfaringerne herfra er positive, og nu melder 
spørgsmålet sig, om digitale sundhedsydelser kun-
ne være interessante, ikke kun for patienter med 
svær KOL, men også borgere med let og moderat 
KOL.

Medisat er for nyligt blevet opkøbt af Trefor, som 
Designskolen Kolding har indgået en samarbejds-
aftale med. I regi af denne aftale sættes fokus på 
at undersøge behov, muligheder og barrierer ved 
digital forebyggelse og behandling af borgere med 
let og moderat KOL. 

FORMÅL //
Formålet med projektet er at anvende designme-
toder til at tilvejebringe nye forståelser af KOL 
borgeres livsverden og behov samt at få en forstå-
else for det komplekse marked i velfærdssystemet, 
hvor bruger og kunde er forskellige instanser, som 
kan have modsatrettede interesser.

LAB for Social Inklusion, Designskolen Kolding, 
tager udgangspunkt i Laboratoriets erfaring med 
at udvikle og anvende strukturerede metoder til 
afdækning af forskellige brugeres perspektiv og på 
baggrund af en række interviews kortlægges en 
brugers rejse igennem et KOL-forløb og mødet 
med de forskellige aktører. Formålet er at skabe et 
detaljeret overblik over, hvordan et givent system 
fungerer, og hvor der er plads til forbedringer/ 
optimeringer. Derudover bidrager det til en fælles 
forståelse og indsigt i den komplekse virkelighed, 
man som virksomhed opererer i.

Denne rapport er resultatet af dette studie samt 
af en workshop med ansatte fra Medisat og Trefor 
i december 2014. Fokus var på, med udgangspunk 
i brugerrejsen, at afdække nye mulighedsrum for 
virksomheden mhp. at skabe nye forretningsmulig-
heder og værdiskabende løsninger målrettet KOL 
behandling, opsporing og forebyggelse.

PROCES //
De generelle indsigter i denne rapport er primært 
baseret på interviews samt observationer. Et bru-
gerstudie alene vil dog ofte være alt for usikkert, 
når man arbejder med komplekse systemer, så for 
at sikre et mere solidt datafundament anvender 
man ofte forskellige datakilder, som kan under-
bygge og perspektivere indsigterne. Data er med 
andre ord trianguleret for at sikre indsigternes 
validitet. Konkret er dette studie understøttet af 
desk research af generelle retningslinier for KOL-
behandling, rapporter med fokus på KOL og/eller 
telemedicin samt indsigter fra forum’et Snak om 
lunger på lunge.dk.

Interview respondenter
• Sygehus (lungeambulatorie/lungemedicinsk  - 

telemedicinsk personale)
• Hjemmesygepleje (ledelse samt sygeplejersker)
• KOL-borgere
• Praktiserende læger

Observation
• Lungedagen (Odense + Kolding)
• Rekruttering til patientkuffert på OUH
• OUH: Opkald via patientkuffert
• Hjemmesygeplejen: Opkald via omsorgstelefon
• Installation/af-installation af patientkuffert (Me-

disat) samt første opkald fra patientens hjem

Indsigterne er yderligere valideret af opfølgende 
interviews med en praktiserende læge under ud-
dannelse (erfaring fra ophold i tre praksis’er), 
Boserup Minde (lungepatient.dk) samt KOL-net-
værksgruppen i Kolding.
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OPSPORING, SKYLD 
& FORNÆGTELSE

1

I
III

MILD / MODERAT

KOMMUNE

APOTEK

Borger oplever 
at det eksempelvis 

bliver sværere at klare 
trapperne i huset, 

indkøbene, rengøringen, 
gåturene el. lign

- det bliver dog hurtigt 
ʻnormalenʼ - man 

tilpasser sig

Egen læge 
opsøges ved 
ex. hoste el. 

vejtræknings-
problemer

Egen læge 
opsøges pga. 

andre problem-
stillinger el. 
helbredstjek

Patienten 
præsenteres evt. 

for et opslag i 
venteværelset med 
tilbud om måling af 

lungekapacitet

Lægen 
drøfter rygevaner 

pga. familiehistorik 
eller fordi patienten 

fx. lugter af røg

Sundheds-
bus, som bl.a. 
tilbyder lunge-

funktions-
måling

Sender 
borger til 

afklaring hos 
egen læge

Sund- 
hedsklinik 

målrettet hele 
befolkningen

Lungedagen

EGEN LÆGE
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Symptomer på KOL hos rygere er ofte forbundet med en stor grad af 
fornægtelse af muligheden for at være syg samt en skyldfølelse ift. selv at 
have bidraget til sygdommen.

De fleste rygere er godt klar over, at den er gal, men vil helst ikke kon-
fronteres med fakta og bortforklarer derfor symptomerne: ‘jeg har taget 
lidt på - det er derfor jeg puster op af trappen’ - ‘jeg har dårlig kondi - 
jeg skal bare i gang med at motionere igen’ osv. 

Mislykkede rygestop bidrager ofte til endnu større skyldfølelse samt 
en følelse af at være en ’fiasko’ fordi man ikke er i stand til at stoppe 
rygningen. Dette kan blive til en ond spiral, som vanskeliggør rygestop-
pet yderligere, da rygningen ofte er det, man tyer til som ‘trøst’, når 
humøret er nede, hverdagen bliver uoverskuelig eller i stressede situ-
ationer. 

Mange undgår af samme grund lægen og vælger i stedet private tilbud 
eller anonyme tiltag så som Lungedagen, sundhedsbusser eller lignende. 
Lungepatient.dk har tiltag, hvor de f.eks. møder op ved bowlinghaller el-
ler lign. for at komme i dialog med de borgere, det kan være sværest af 
få tag i. 

De fleste ved, at lægen vil påpege rygningen, og der kan opstå en følelse 
af, at der peges fingre og ses ned på en. Samtidig er der stadig en stor 
stigmatisering ifm. med en KOL-diagnose, som af mange stadig kaldes 
rygerlunger, og der er af samme grund mange ikke-rygere, der f.eks. har 
arbejdsrelateret KOL, som aldrig kommer til lægen pga. uvidenheden om, 
at det også kan ramme mennesker uden rygehistorik.

“Jeg kan ikke huske en KOL patient, der er kommet 
af egen fri vilje. Det er noget vi fanger, når de kom-
mer med noget andet”

Praktiserende læge

“Efter et par år påpegede en ny læge, at han ikke 
syntes min vejrtrækning var astmatisk. Han foreslog 
undersøgelse for KOL - Jeg forlod konsultationen... 
ville ikke høre mere!”

Bruger, Snak om Lunger

“De har lige fundet skimmelsvamp i mit soveværelse 
- det er jo derfor jeg har problemer med luften - der 
har jo aldrig været noget før”

KOL borger

“Det er en af de sygdomme, hvor patienten i den 
grad følere skyld.”

Praktiserende læge
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EGEN LÆGE

APOTEK

KOMMUNE

KOMMUNE

APOTEK

APOTEK

Lægen 
drøfter rygevaner 

pga. familiehistorik 
eller fordi patienten 

fx. lugter af røg

Læge vejleder i 
forebyggelse, 

behandler evt. akut og 
udskriver en recept på 

medicin og evt. 
forebyggende udstyr ex. 

pepfløjte (mange), 
peak-flow -meter 

(få)

Lægen 
henviser til 
rygestop-

kursus

Lægen måler 
lungefunktion
- ved infektion 
ventes der 6-8 

uger (falsk 
positiv)

Lægen 
henviser til 
KOL-skole 

/kursus

Lægen 
aftaler opfølg- 

ning med 
patient

Lægen 
aftaler opfølg- 

ning med 
patient

Lægen 
henviser til 
rygestop-

kursus

Ved tvivl 
vedrørende diagnose 
(eller ved manglende 
udstyr) henvises til 

lungeambulatorie eller 
tilsvarende

(røntgen, udvidet 
lungefkt.)

Lungeamb. 
laver udredning

Udvidet 
lungefunktion, 
røntgen m.m.

Patienten 
præsenteres evt. 

for et opslag i 
venteværelset med 
tilbud om måling af 

lungekapacitet

KOMMUNE

SYGEHUS

FASTHOLDELSE
2
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Praktiserende læger har ofte store problemer med at opspore KOL-pa-
tienter, men også med at fastholde dem efter en evt. diagnose. En af de 
ting, der ligger til grund for dette, skal findes i indsigt 1: Skyld og fornæg-
telse.

De fleste ‘bøjer af’ eller takker nej, hvis læges nævner en lungefunk-
tionsmåling. Derimod møder de gerne selv op for at få målt blodtryk, 
kolesterol eller lign. hvorimod livvidde/vægt måling f.eks. også er noget. 
de fleste helst undgår. Sagt med andre ord: Jo lettere, det er at føre 
‘ansvaret’ tilbage til patienten selv (rygning, usunde madvaner osv.), jo 
sværere er det at få dem til at indgå i eller fastholde dem i behandling.

Patienter er mest modtagelige, når de begynder at kunne mærke, hvad 
det betyder for deres vejrtrækning (ikke at kunne få luft) f.eks. ved akut 
lungebetændelse. Det er her, lægen har nemmest ved at ‘fange’ dem.

Når først patienten er diagnosticeret, er der ofte en plan for behandling 
og opfølgning, men patienterne er svære at fastholde/motivere, og de 
udebliver ofte fra kontrol. Når de akutte symptomer forsvinder, ryger 
patienterne tilbage i gamle vaner.

Når patienten har indvilliget i en udredning, henviser lægen ofte patient-
en til lungeambulatoriet el. lign. for at få lavet mere præcise undersøgel-
ser, da det ikke er alle lægehuser, der er i stand til at fortage målinger, 
der er præcise nok til en egentlig diagnose. jvf. indsigt ’Information & 
Diagnose’

“En af de største udfordringer er at få et forløb - en 
alliance - med patienten”

Praktiserende læge

“Jeg tror det var det rette tidspunkt, jeg fik diagnosen 
på. Før da var jeg ikke parat til at være syg. Måske 
lyder det lidt underligt, men jeg vidste jo egentlig godt 
selv, at mine lunger ikke fungerede godt. Jeg havde 
bare mange andre forklaringer på det, og gik ikke til 
lægen.”

Bruger, Snak om Lunger



ET LIV MED KOL - BRUGERENS REJSE GENNEM SYSTEMET12



DESIGNSKOLEN KOLDING
13

MULIGHEDSRUM
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STIGMATISERING

FORNÆGTELSE

SKYLD
KOL er en kompleks 

sygdom. Oveni selve sygdommens 
fysiske følger sidder den syge ofte tilbage 

med følelsen af skyld og skam. Denne skyldfølelse 
kan ofte medføre en fornægtelse af sygdommen, og 

derved blive en hindring for diagnose og behandling, da 
den syge helst undgår lægen og sundhedssystemet.

Samtidig er der i samfundet stadig en stor uvidenhed omkring 
KOL, der i daglig tale mange steder stadig betegnes som 

rygerlunger. Dette kan medføre en stigmatisering af den syge - 
enten selv-stigmatisering pga. patientens eget selvbillede (man ved 
jo godt det er skadeligt) eller fra omverdenen, der f.eks. udviser 
manglende forståelse for mislykkede rygestop, eller manglende 

sympati da det jo ofte “er selvforskyldt”.

På sigt kan denne stigmatisering føre til tab af 
social status og selvrespekt samt 

isolation og ensomhed.

STØRST FORSKEL 
FOR BRUGEREN

ET NY SPROG 
OM KOL
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HVORDAN KAN MEDISAT støtte patienten/borgeren på 
en diskret og ‘ikke sygelig’ måde?

HVORDAN KAN MEDISAT bidrage til, at skabe et mere 
positivt billede (nyt sprog) omkring KOL?

HVORDAN KAN MEDISAT hjælpe borgeren til at tage 
mere ansvar for egen situation tidligt i rejsen?
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INDSIGTER
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SYGEHUS

EGEN LÆGE

KOMMUNE

Ved tvivl 
vedrørende diagnose 
(eller ved manglende 
udstyr) henvises til 

lungeambulatorie eller 
tilsvarende

(røntgen, udvidet 
lungefkt.)

Lungeamb. 
laver udredning

Udvidet 
lungefunktion, 
røntgen m.m.

Patienter kan 
få mulighed for at 

fortsætte i et 
ambulant forløb så 

længe der er 
upoklaretheder

Kontroller 
af variende 
intervaller

Evt. 
overførsel til 

anden afd. ex. 
ved kræft

Information 
til praktiserende 
læge - hvad har 

vi gjort, hvad 
anbefaler vi

Kontakt til 
hjemmepleje
Rygsestop, 

hjælpemiddel el 
andre tilbud

INFORMATION & 
DIAGNOSE

3
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Nogle KOL-patienter oplever at få forkerte diagnoser og meget forskel-
lige resultater f.eks. ift. lungefunktion. Især snitfladen mellem sygehus og 
egen læge er kilde til frustration pga. uoverensstemmelser i resultater 
eller udskrivning af medicin og devices.
Der er en tendens til, at der refereres til lungespecialister på syge-
huset som eksperterne, og at der er en manglende tillid til resultater af 
målinger foretaget hos egen læge. Det kan ikke konkluderes, hvorvidt 
den manglende tillid eller oplevelsen af uoverensstemmelser er reel, el-
ler bunder i fornægtelse eller bortforklaring.

Ikke alle læger har mulighed for at lave en præcis lungefunktionsmåling 
(de fleste har udstyr til spirometri) og sender ofte borgeren videre i 
systemet (som regel til lungeambulatoriet).  Samtidig har lægerne be-
grænset tid til rådighed (til én konsultation er der afsat 15 min, inkl. 
journalskrivning - ved lungefunktionsmåling afsættes der ofte 2 x 15 
min).

En lungefunktionsmåling er ikke let at lave, da det kræver den helt rigtige 
pusteteknik - ellers risikerer man et fejlagtigt resultat. Det stiller krav 
til personalets kompetencer. Der er tale om generalister og ofte er det 
sygeplejersken, der laver målingen, og det er ikke en måling der laves 
ofte - alt dette bidrager til usikkerhed i resultaterne.

“Jeg får ikke tjekket mine lunger hos egen læge. Fik 
det en gang, men føler ikke de har forstand på at 
måle lungekapacitet. Det var sygeplejersken der tog 
prøven og efterfølgende sad med et skema, hvor hun 
regnede ud hvad procenten var, men da jeg efterføl-
gende var til kontrol på lungeambulatoriet var hen-
des tal forkerte, så det ville jeg ikke være tryg ved.”

Bruger, Snak om Lunger
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4
REHABILITERING 
& RESSOURCER

KOMMUNE

KOMMUNE

APOTEK

Lægen 
henviser til 
KOL-skole 

/kursus

Borger del-
tager i KOL reha-
bilitering og lever 

(mere eller mindre) 
efter lægens eller 

KOL forløbets 
anbefalinger

Lægen 
henviser til 
rygestop-

kursus

Lungemedicin.
Kost.

Vigtighed af træning.
Vejrtrækningsøvelser.

PEP fløjte m.m.
Desuden er der mulighed for hjælp til 

rygestop og individuelle samtaler med diætist.
Der er i reglen opfølgning efter 3, 6 og/eller 

12 måneder.
Personalet ved KOL rehabilitering er 

sygeplejerske, fysioterapeuter, 
ergoterapeut og diætist.

Underviser 
kan henvise til 

andre forløb ex. 
psykolog 

forløb

Undervisere 
kan skabe 

kontakt til hjem-
meplejen fx ift. at 

varetage 
medicin

Private 
tilbud

Egen-
betaling
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KOL-skolerne er et tilbud til alle KOL-borgere, men det kræver en vis 
mængde ressourcer og overskud at deltage, primært pga. transporten. 
Når man i forvejen har svært ved at få luft, kan det være uoverskueligt 
at komme afsted - også selvom vedkommende ved, at det på lang sigt er 
det bedste ift. at ‘udsætte’ forværring af sygdommen.

Derudover føler borgeren med KOL sig ofte ladt i stikken, når skole-
perioden er slut. Der er ikke længere nogen, der holder en på sporet, 
og man er overladt til sig selv. Ofte vender KOL- borgeren tilbage til 
de gamle rutiner og vaner efter nogen tid. Det samme gør sig ofte også 
gældende ift. rygestopkurser.

Et typisk kommunalt rehabiliteringsforløb består af et trænings- og un-
dervisningsprogram, der forløber over 7 - 8 uger (enkelte steder mere), 
hvor KOL-borgeren skal møde op til træning og undervisning 2-3 gange 
om ugen af nogle timers varighed. Pga. de korte træningsgange er der 
fokus på information og træning, og de færreste KOL-borgere oplever, at 
de får opbygget et netværk med de andre deltagere.

Som ‘svar’ på dette findes der mange steder i landet netværksgrupper, 
som er etableret på initiativ af KOL-borgere selv, hvor man støtter hi-
nanden, træner sammen, holder julefrokoster osv.

Der findes desuden private tilbud med egenbetaling, (eksempelvis Bose-
rupminde - lungepatient.dk), hvor der er tale om decidere ophold over 
længere tid, hvilket bl.a. også gør det muligt for borgere med svær KOL 
at deltage, da man fjerner den daglige transport. Det er imidlertid ikke 
alle, der har mulighed for at deltage pga. egenbetalingen, hvis man f.eks. 
kun lever af en førtidspension eller lignende.

“De patienter, der tager på KOL-skole, er de res-
source-stærke og veluddannede.”

Praktiserende læge

“KOL-skole kræver en vis grad af ressourcer for at 
deltage. Det er derfor primært borgere med mild/
moderat KOL.”

Odense kommune, Hjemmesygeplejen

”Jeg mangler et tilbud efter KOL skolen – jeg har 
ikke selv ’rygrad’ til at holde mig på sporet.”

KOL borger
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5
INDSIGT
& OVERBLIK

SYGEHUS

EGEN LÆGE

VAGTLÆGE
(EGEN LÆGE)

EGEN LÆGE

Fælles 
akutmodtagelse

(FAM)

Lægen 
igangsætter 
indlæggelse

Borgeren 
opsøger egen 

læge, vagtlæge 
eller FAM
(evt. 112)

Behandling i 
hjemmet

Indlæggelse
- FAM 

- Lungemedicinsk
- Geriatrisk

Behandling

KOL kuffert 
screening

Udskrivning 
uden kuffert

Udskrivning 
med kuffert

Borgeren 
udskrives til eget 

hjem
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Når borgeren kommer hjem fra sygehuset, har vedkommende fået en 
masse information, om eksempelvis medicin, i en fase, hvor han/hun ikke 
er stabil og hvor overskudet er minimalt. Så den vejledning og rådgivning 
patienterne modtager omkring håndtering af fx. inhalationsmedicin, får 
de i en fase, hvor de i forvejen har svært ved at kapere, hvad der egent-
lig sker, og hvor de primært tænker på at komme hjem. Det kan føre til 
fejlmedicinering og i værste fald genindlæggelse. 

Generelt er en indlæggelse og udskrivning en forvirrende oplevelse, som 
patienten sjældent har overblik over.

Behandlingsmæssigt er korrekt medicinering den største udfordring. 
Der kan være forskellig eller modstridende information fra egen læge, 
apotek, hjemmesygepleje og sygehus eller sågar de enkelte sygehusafde-
linger eller personale imellem og ofte mangler den KOL-syge informa-
tion f.eks. om korrekt inhalationsteknik, fordi informationen ikke er givet 
eller fordi vedkommende har fået informationen på en måde eller på et 
tidspunkt, hvor vedkommende ikke har været i stand til at huske det.

Ofte har patienten heller ikke overblik over, hvilke undersøgelser ved-
kommende har gennemgået og hvorfor, samt hvilke resultater der 
forelægger. 

Alt dette bidrager til en øget følelse af frustration.

“Særligt ifm. indlæggelser og udskrivning oplevede hj. 
patienterne, at det var svært at få overblik over, hvad 
de havde været igennem på sygehuset, hvilke afde-
linger de havde været indlagt på undervejs og hvorfor 
og endeligt, hvordan resultaterne af undersøgelserne 
skulle tolkes.”

KORA
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MULIGHEDSRUM
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DIAGNOSE

TILBUD

BEHANDLING

En lægepraksis er en 
forretning, der skal løbe rundt. I 

dag har lægen 15 min pr konsultation - for 
at foretage undersøgelsen af lungefunktionen 
(spiromitri) må lægen som regel afsætte to 

konsultationer, for at kunne nå både undersøgelse og 
tilbagemelding, og ofte står en sygeplejerske for en del af 

processen. Denne type undersøgelse kræver korrekt pusteteknik 
for at få et retvisende resultat, og kræver derfor en del erfaring 
fra personalet. Der kan derfor forekomme fejl ifm. diagnosen, da 

persoanlet sjældent er specialister. Endvidere er spirometri blot en 
indikation af KOL og patienten må ofte sendes videre i systemet 

efterfølgende.

Stilles der en KOL-diagnose, har praktiserende læge mulighed 
for at henvise patienten til diverse tilbud (i sygehusregi samt 

kommunalt og privat), men de færreste kender til alle de 
mulige tilbud, og der findes sjældent et overblik, der 
f.eks. kunne udleveres til patienten. Praktiserende 

læge tilbyder opfølgninger, men har ellers 
begrænset føling med patientens 

videre forløb.

STØRST FORRETNINGS-
POTENTIALE

PRÆCISION I 
DIAGNOSE OG 
TILBUD
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HVORDAN KAN MEDISAT hjælpe borgeren og lægen til 
et bedre samspil i den første KOL-relaterede kontakt?

HVORDAN KAN MEDISAT styrke praktiserende læges 
kompetence (og forretning) ift. diagnosticering og behand-
ling af KOL?

HVORDAN KAN MEDISAT bidrage til, at skabe overblik 
over KOL-relaterede tilbud?

HVORDAN KAN MEDISAT bidrage til, at skabe overblik 
over KOL-rejsen for borgeren?
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INDSIGTER



ET LIV MED KOL - BRUGERENS REJSE GENNEM SYSTEMET30

KOMMUNE
Omsorgs-

telefon

EGEN LÆGE

VAGTLÆGE
(EGEN LÆGE)
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vejrtrækning

Fælles 
akutmodtagelse

(FAM)

Lægen 
igangsætter 
indlæggelse

Borgeren 
opsøger egen 

læge, vagtlæge 
eller FAM
(evt. 112)

Behandling i 
hjemmet

Borgeren 
kontakter hjem-

mepleje
(Omsorgstelefon)

Borgeren 
udskrives til eget 

hjem

6
UTRYGHED & 
ANGST
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At have problemer med at trække vejret og få luft er forbundet med 
stor utryghed og angst - i særdeleshed hvis man bor alene. At have 
en ‘livline’ eller hjælp i nærheden i form af et telefonnummer til en 
pårørende, en nabo eller en ‘hotline’ til sygehuset/lægen kan medvirke til 
øget tryghed, og mange benytter sig af dette system. De færreste ender 
med at anvende deres livline, da den i sig selv er tryghedsskabende og 
derfor mindsker en stor del af utrygheden og kontrollerer panikken.

Bliver en KOL-borger f.eks. nødt til at flytte til en mindre bolig - og 
derved mister sit netværk i form af naboer, vedkommende har kendt 
gennem mange år, og som gerne giver en hånd med til det praktiske 
såvel som i nødsituationer - kan dette have store konsekvenser i form 
øget utrygheden.

En del KOL-patienter investerer ligeledes i en iltmåler, da det kan hjælpe 
med at kontrollere angsten, når de kan følge tallene stige igen, når de 
f.eks. laver de anbefalede vejrtrækningsøvelser.

Omvendt kan det virke forstærkende på angsten, hvis man ikke føler sig 
i trygge hænder, f.eks. hvis der opstår problemer ifm. et besøg af hjem-
meplejen, og plejepersonalet bliver usikre i situationen.

Generelt kan angsten betyde, at KOL-borgeren trækker sig fra flere og 
flere sammenhænge i frygt for at få åndenød. Dette resulterer ofte på 
sigt i isolering og ensomhedsfølelse.

“En del af utrygheden kommer jeg til livs ved at lave 
forholdsregler og aftaler, Bl.a. er der et hurtigkald ko-
det ind på min telefon til min datter her i byen”

Bruger, Snak om Lunger

“Patienten kigger på personalet og tænker: ‘hun er da 
mindst li’så angst som mig!’ - og det kan føre til nogle 
uhensigtsmæssige indlæggelser”

Odense kommune, Hjemmesygepleje

“Når jeg mangler luft og næsten intet kan, kan jeg 
mærke utrygheden snige sig rundt om mig, Det er 
slemt nok at trom, at man vælter omkuld lige om lidt, 
men der er jo ingen til at samle op”

Bruger, Snak om Lunger
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7
AT VÆRE 
PÅRØRENDE

KOMMUNE

PÅRØRENDE

Borgeren 
bliver dårlig

Problemer med 
vejrtrækning

Borgeren 
opsøger egen 

læge, vagtlæge 
eller FAM
(evt. 112)

Borgeren 
kontakter hjem-

mepleje
(Omsorgstelefon)

Omsorgs-
telefon

Leve med en 
KOL-patient
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Ofte føler pårørende angst i lige så stor grad (hvis ikke større) som den 
syge. De kan blot se til, og gang på gang opleve, at den, der står dem nær, 
ikke kan få luft og langsomt bliver dårligere og dårligere.

Læser man på ‘Snak om Lunger’, er størstedelen af indlæggene skrevet af 
pårørende, som vil vide mere om sygdommen, og hvad der kan gøres, og 
der er ofte tale om store frustrationer.

Som pårørende er det svært at sætte sig ind i, hvad det vil sige at have 
KOL. Der er ingen synlige symptomer, og det kan være svært at vurdere, 
hvor dårligt vedkommende egentlig har det. Dette kan afføde misfor-
ståelser, da en pårørende kan have for store forventninger til, hvad den 
syge er i stand til at deltage i.

At leve med en kroniker er ikke nemt, og da der samtidig er tale om en 
sygdom med lavt fokus, er uvidenhed en stor faktor ift. KOL.

At være pårørende til en KOL borger har ikke været fokus i denne 
undersøgelse og er derfor et område, der med fordel kunne udforskes 
nærmere.

“Det går mere og mere op for mig, efter godt seks uger med 
diagnosen, at KOL er en sygdom, som man både ved og ikke 
ved meget om.
Lige nu er jeg nok mest optaget af selv at blive klogere og 
ved faktisk ikke, hvad jeg i givet fald skulle svare, når folk be-
gynder at stille bekymrede spørgsmål”

Bruger, Snak om Lunger

“Han ryger og der har kun været halvhjertede forsøg på at 
holde op, og det frustrerer mig!
Jeg bliver skiftevis ked af det og gal! Han er kun 48 og det er 
uhyggeligt at tænke på, at når han engang får børnebørn, så 
er måske for dårlig til at kunne huje med dem.
Jeg føler at cigaretterne betyder mere for ham, end et godt 
liv sammen med familien. Jeg kan godt se, at det nok ikke er 
helt sådan men alligevel, det er den følelse jeg har.”

Bruger, Snak om Lunger

“Mit største problem her er min søde kone. Hun lider psykisk 
meget mere end jeg under min sygdom. Hun ligger vågen om 
natten, når jeg ligger ved siden af hende og piber som et an-
tikt stueorgel. Mine nedture med åndenød osv. kan hun i sa-
gens natur ikke undgå at få med. Den angst hun har, om jeg 
mon dør nu - eller hendes omsorg for, hvor slemt jeg selv føler 
min aktuelle situation er et kæmpeproblem for hende – og 
ikke mindst for mig.”

Bruger, Snak om Lunger
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MULIGHEDSRUM
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ANGST

UTRYGHED

Utryghed, angst 
og til tider panik udløst af 

vejrtrækningsbesvær er helt store emner, 
når man taler KOL. Det specielle ved et KOL 

forløb er, at enhver forværring (exacerbation ) kan 
betyde døden - der er ikke på samme måde tale om en 

gradvis forværring, som ved fx. kræft eller demens. Med andre 
ord lever KOL borgeren i et grænseland mellem liv og død 

hver gang der sker en forværring, og frygten for at dø hænger 
derfor dagligt over hovedet på den syge. Af samme grund er 

tilbagevendende depression ikke ualmindeligt blandt KOL-syge.

Denne utryghed smitter af på de pårørende. De har endnu mindre 
føling med den syges tilstand, da de ikke mærker det på egen krop. 
De kan blot høre åndedrætsbesværet og observere at den KOL-

syge kan mindre og mindre. For hvert anfald skal de være klar 
til at sige farvel, da denne gang potentielt kan være den 

sidste, hvilket er enormt opslidende.

Tryghed i form af kontaktpersoner, aftaler og 
viden spiller en afgørende rolle for 

borgerens angst.

STØRST FORSKEL 
FOR BRUGEREN

TRYGHED FOR 
DEN SYGE OG DE 
NÆRMESTE
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HVORDAN KAN MEDISAT bidrage til borgerens ‘støtte-
system’ og derved skabe større tryghed?

HVORDAN KAN MEDISAT hjælpe borgeren til større 
tryghed og forståelse umiddelbart efter diagnosticering?

HVORDAN KAN MEDISAT medvirke til at skabe tryghed 
for borgeren (og de pårørende) efter endt kuffertforløb?

HVORDAN KAN MEDISAT hjælpe KOL-ramte familier til 
at leve i større tryghed med sygdommen?
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INDSIGTER
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VURDERING AF 
EGEN TILSTAND &
AT SØGE HJÆLP



DESIGNSKOLEN KOLDING
41

Mange KOL-borgere bruger deres færden i hjemmet som målestok for, 
om de er ved at udvikle en lungebetændelse/forværring af sygdommen - 
f.eks. hvis trapperne bliver sværere at forcere, eller indkøbsturen result-
erer i åndenød. Ligeledes kan mange også berette om en bestemt følelse 
i kroppen længe inden de f.eks. oplever øget åndenød. Så ved de, den er 
ved at være gal.

‘Garvede’ KOL borgere kender alle de små tegn på, at noget er under 
opsejling, og mange har et ‘hjemmekit’ til behandling, når de mærker de 
første symptomer (antibiotika & anden akut medicin). Mange ved ofte, at 
der er noget på vej, længe inden lægen kan bekræfte det via en under-
søgelse, og de kan derfor behandles i tide.

Angst forstærker dog ofte de akutte symptomer, og mange borgere har 
derfor stadig svært ved at vurdere, hvornår der er brug for hjælp: ‘Er jeg 
syg nok til at ringe til lægen’, ‘Kan jeg be’ om hjælp...’ osv.

“I det daglige er det en diskussion uden lige i mit 
hoved, når jeg skal afgøre om jeg er syg nok til at 
ringe til vagtlægen. I virkeligheden har en af lægerne 
på sygehuset pointeret for det re-hab hold vi var på, 
at det er bedre at komme tidligt end når det er rigtig 
slemt. Alligevel diskuterer jeg med mig selv”

Bruger, Snak om Lunger
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Borger lever 
en hverdag med 

KOL

Borgeren 
bliver dårlig

Problemer med 
vejrtrækning

9
EGENOMSORG,
PLANLÆGNING 
& RUTINER
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At yde egenomsorg betyder at patienten/borgeren konstant selv skal 
træffe valg, som ikke er enkle, og som kan stride imod sundhedsprofes-
sionelles råd og imod patientens eget umiddelbare velbefindende. Det 
kan være at tage medicin til trods for bivirkninger eller fravælge den, 
tage på lungeskole til trods for, at det ville gå ud over det sociale liv pga. 
manglende overskud, at lave lungefunktionsmåling eller motionere til 
trods for at det sortner for øjnene osv.

Som patient/borger i systemet vælter man rundt i tilbud og forventnin-
ger, man selv skal koordinere på tværs af sektorer. Der er forventninger 
fra pårørende ift. at ændre vaner og livsstil, men også nogen gange en 
uforståenhed overfor, at man ikke kan det, man plejer (det er jo en syg-
dom, der ikke kan ses) og en manglende forståelse for at selv de mind-
ste ting kan stresse (f.eks. at det at tørre hår og rydde lidt op kan virke 
uoverskueligt, og man derfor siger nej til besøg).

KOL-borgere er i større eller mindre grad afhængige af at planlægge 
deres hverdag for at kunne opretholde og gennemføre daglige rutiner 
og huslige gøremål og for at have kræfter til at forlade hjemmet og delt-
age i sociale aktiviteter. Spontane elementer bliver der ofte færre og 
færre af jo mere syg vedkommende bliver, og alt bliver sat i system (eller 
helt droppet).

Ligeledes er der behov for planlægning, når man er uden for hjemmet. 
Er man f.eks. til en familiekomsammen, handler det måske om at sidde 
tæt ved toilettet, sørge for der ikke brænder stearinlys eller bliver røget, 
hvilket kræver en dialog med værten eller de andre deltagere, som nogle 
synes er ubehagelig, da de så er nødt til at fremstå som ‘syge’. 

“Vi lader os meget let stresse af ting, der i andres øjne er 
småting. Det er muligt at styre det mentalt på nogle dage, 
men så skal vi helst være forberedt på det. Vi har sådan 
brug for tryghed og at kunne stole på en aftale, for det 
giver os ro og forhindrer de situationer, hvor vi mister kon-
trollen (pusten), og hvor vi bliver meget sårbare.

Jeg vil f. eks. ikke have rengøring eller ilt eller besøg før 
efter 12 og kun efter aftale. Jeg vil gerne vide på forhånd, 
om der kommer en vikar og gør rent, dels fordi det kræver 
en masse luft at fortælle, hvad der skal gøres, og hvor 
tingene står, men også for at være forberedt på at lukke 
en fremmed ind. Jeg er længe om at komme i tøjet og 
kan ikke lide at blive overrasket i morgenkåbe eller midt i 
badet.

Når jeg har en aftale med familie eller venner, får jeg 
gerne en sms om, at de er der om en halv time, så kan 
jeg sørge for, at jeg ikke er ekstra forpustet, når de ringer 
på døren. Jo, mere vi kan planlægge, jo bedre har vi det, og 
kan føle os ”helt normale” i et par timer :)”

Bruger, Snak om Lunger
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10
KVALIFIKATIONER  
& KOMPETENCER

I
III

MILD / MODERAT

KOMMUNE

Borger oplever 
at det eksempelvis 

bliver sværere at klare 
trapperne i huset, 

indkøbene, rengøringen, 
gåturene el. lign

- det bliver dog hurtigt 
ʻnormalenʼ - man 

tilpasser sig

Egen læge 
opsøges ved 
ex. hoste el. 

vejtræknings-
problemer

So-Su el. hj. 
sygepl. møder 

borger ifm. 
andet behov
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KOL symp-

tomer
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afklaring hos 
egen læge

Omsorgs-
telefon

Henvisning 
fra visitator

Hj.sygepl. 
informerer om 

omsorgs- 
telefon Bestiller 

opsætning 
hos 

leverandør

Leverandør 
opsætter 

kuffert

Modtager 
bestilling og 

aftaler opsæt-
ning

Leverandør 
afinstallerer 

kuffert

Egen læge 
opsøges pga. 

andre problem-
stillinger el. 
helbredstjek
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Pleje og behandling bliver i højere og højere grad flyttet ud i folks eget 
hjem, hvor det skal varetages af borgeren selv, pårørende eller pleje-
personale. Der hviler derfor et større og større ansvar på deres skuldre 
ift. viden om en bred række af sygdomme samt indsigt i de forskellige 
behandlingsmuligheder og –teknologier, som i større og større grad ind-
tager folks hjem. 

Det stiller krav til kvalifikationerne og kompetencerne hos patienten 
selv, hos de pårørende samt i særdeleshed hos det sundhedsfaglige per-
sonale. 

Når løsninger udrulles, glemmer man ofte at skelne mellem to ting - 
nemlig kvalifikationer og kompetencer. At give mennesker kvalifikationer 
på et kursus er ikke det samme som at give dem kompetencerne til at 
håndtere tingene i en daglig kontekst. Der er stor forskel
på at sidde i et undervisningslokale og at skulle ud og anvende det i 
virkeligheden. Bagrunden for Patientkuffertens og omsorgstelefonens 
succes skal i høj grad findes hos personalet, som er gået velvilligt til 
opgaven og over tid har opbygget kompetencen til at håndtere løsningen 
i daglig drift - også når der opstår noget nyt og uventet eller deciderede 
problemer. 

Ofte findes den største modvillighed faktisk hos de fagprofessionelle, da 
selv små ændringer i rutiner kan være ubehagelige og skabe utryghed - 
især i de stillinger hvor presset er størst og overskuddet mindst.  

Derudover bliver det i større og større grad personalet med den laveste 
sundhedsfaglige kompetence (SSH og SOSU), der skal varetage de mest 
komplekse opgaver i form af sygdomshåndtering såvel som teknologi-
håndtering.

 

“Jeg har lært at lytte efter lydene - når den bipper 
på en bestemt måde ved jeg med det samme hvor 
fejlen kunne ligge. Det tager op til et år at lære at 
håndtere systemet og de udfordringer der kan opstå.”

Telemedicinsk sygeplejerske

“Det er blevet tydeligt for os, at det faktisk er det 
mindst uddannede personale med lavest kompe-
tence, der står med de sværeste situationer.”

Odense Kommune, Hjemmesygeplejen

“Der er en indforståethed - både hos KOL borgeren, 
men også nogle gange i hele hjælpeapparatet med: 
”De må ikke bevæge sig”, så de kommer til at sidde 
mere og mere stille selvom man godt ved at fysisk 
aktivitet er den del af det, der skal til. ‘Jeg må ikke 
udfordre dem’ - den der angstfølelse, både for borger-
en selv og deres pårørende men også for personalet”

Odense Kommune, Hjemmesygeplejen
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STØRST FORRETNINGS-
POTENTIALE

BORGER 
KOMPETENCE

PLEJE
KOMPETENCE

KOMPETENCE 
OPBYGNING

Udviklingen i dag går 
mod at syge tilbringer færre og 

færre dage på hospitalet ifm. en indlæggelse 
- i stedet rykker behandlingen ud i eget hjem, hvor 
den primært varetages af den syge selv, pårørende, 

plejepersonale eller hjemmesygeplejen. Dette stiller krav 
til de nævnte brugergruppers kompetencer. Der er tale om 

komplekse opgaver og måske endda opgaver de nævnte slet ikke 
ønsker at varetage.

Den syge kommer ikke længere ‘til hægterne’ på hospitalet, men skal 
derimod nu selv mestre sin sygdom i en fase, hvor overskuddet er 
minimalt (og forvirringen total). Det betyder også at kompliceret 
behandling flytter med ud i hjemmet i form af medicin og udstyr, 

hvor det pt. varetages af de personer, der har den laveste 
sundhedsfaglige kompetence.

Dette stiller krav til nye kvalifikationer og ikke mindst 
kompetenceopbygning hos plejepersonalet. Men også 

til støtte (og uddannelse) af den syge selv og 
de pårørende, som pludselig står med 

en stor opgave.
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HVORDAN KAN MEDISAT støtte patienten i at mestre 
egen sygdom hurtigere?

HVORDAN KAN MEDISAT støtte plejepersonalet ift. at 
varetage en KOL-borger i eget hjem?

HVORDAN KAN MEDISAT bidrage til kompetence-
opbygningen hos plejepersonalet?

HVORDAN KAN MEDISAT hjælpe patienten med at drage 
de rigtige konklusioner om egen tilstand og dermed træffe 
de rigtige beslutninger?
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KOL kuffert 
screening

Udskrivning 
med kuffert

Gennem-
gang af 

medicin og 
devices

Leverandør 
opsætter 

kuffert

Modtager 
bestilling og 

aftaler opsæt-
ning

KOMMUNE

Observerer 
KOL symp-

tomer
Omsorgs-

telefon

Henvisning 
fra visitator

Hj.sygepl. 
informerer om 

omsorgs- 
telefon Bestiller 

opsætning 
hos 

leverandør

Leverandør 
opsætter 

kuffert

Modtager 
bestilling og 

aftaler opsæt-
ning

Leverandør 
afinstallerer 

kuffert

SYGEHUS

11
INTEGRATION 
AF TEKNOLOGI
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Teknologiens fysiske tilstedeværelse består ikke kun i dens fysiske form, 
men også af dens lys og lyde. 

Teknologien er derfor aldrig anonym, men påvirker den øvrige in-
dretning samt daglige og sociale rutiner i hjemmet. Og jo længere tid, 
teknologien skal ’opholde’ sig i hjemmet, jo større rolle spiller integra-
tionen. Nogle vælger at gemme teknologien væk, fordi de ikke ønsker at 
fremstå som syge, eller fordi det ikke passer ind i deres indretning, mens 
andre lægger vægt på, at det er nemt tilgængeligt, og at de skal ændre så 
få rutiner som muligt. 

Med andre ord har teknologien også en indvirkning på KOL-borgerens 
behov for at planlægge det fysiske rum og hverdagens rutiner f.eks. i 
form af, hvor den fysiske placering i hjemmet er. 

Hvis fru Hansen har én stol, hun kan holde ud at sidde i, fordi den f.eks. 
ikke er svær at komme op af, så er det også der, teknologien placeres 
inkl. de ting, hun behøver f.eks. ifm. et opkald via patientkufferten, til 
trods for at der måske er begrænset plads.

Hvordan den enkelte anskuer teknologien er individuelt, men det vil 
altid, i større eller mindre grad, være et indgreb i hverdagen. 

“I Silkeborg flyttede to af hjemmepatienterne deres 
hjemmeteknologi undervejs. Bodil flyttede det dagen 
efter installationen fra køkkenet ud i gæsteværelset. 
Hun forklarer grinende at hun ikke synes, at teknolo-
gien passede med julepynten i køkkenet, og i det lille 
værelse ‘generer det ikke nogen’”

KORA
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BARRIERER VED 
IMPLEMENTERING 
AF VELDFÆRDS-
TEKNOLOGI

FØR //
Afsøgning, behovsafdækning og forberedelse – hvad skal 
vi, og hvad skal der til?

UNDER //
Pilotimplementering - den besluttede strategi og løsn-
ingsmodel føres ud i livet inden for et isoleret område.

EFTER //
Fuld implementering og fastholdelse – opfølgning samt 
fuld udrulning til alle relevante brugere

FØR IMPLEMENTERING

FOKUSER PÅ BEHOV OG VÆRDISKABELSE – HVOR KAN VI GØRE EN 
FORSKEL?
Fokus for ethvert implementeringsprojekt bør være værdiskabelse. Se på hvor 
der kan gøres en forskel, og hvor arbejdsprocesser og forhold kan optimeres. 
Involver brugerne og eksperter for at få større viden. Først når problemstill-
ingen er klar, bør man se på, hvilken teknologi der kan bidrage til en bedre 
løsning.

TEKNIKKEN SKAL VIRKE – ÉN DÅRLIG HISTORIE KRÆVER 10 GODE!
Teknikken bør testes grundigt i en virkelighedsnær kontekst, inden den tages i 
anvendelse. Hermed kan man sikre sig, at man har valgt den bedste løsning og 
samtidig undgå, at der skabes dårlige historier.

SØRG FOR AT ALLE TRÆKKER I SAMME RETNING
Ethvert implementeringsprojekt bør have en klar målsætning, og denne målsæt-
ning bør kommu nikeres. Et projekt uden synlig ledelsesopbakning og retning 
skaber frustration og manglende engagement hos brugerne.

GØR DIT FORARBEJDE
Mange problemer kan undgås, hvis blot man gør en indsats i de tidlige faser. 
Høst de erfaringer du kan fra andre - der er ingen grund til at lave den samme 
fejl igen - og sørg for, at lovgivning og etiske problemstillinger ikke bliver en 
flaskehals, når først projektet for alvor går i gang.
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UNDER IMPLEMENTERING

INVOLVER BRUGERNE TIDLIGT - FÅ INDSIGT OG SKAB EJERSKAB
Brugere er i besiddelse af værdifulde indsigter i forhold til den udfordring, man 
ønsker at adressere, og den kontekst teknologien skal fungere i, men udover 
viden giver involvering også ejerskab, og derved sikres en lettere implementer-
ingsproces og forhåbentlig en succes.

ANSVAR OG SUPPORT – ILDSJÆLE ER IKKE SUPERMENNESKER
De fleste pilotprojekter er drevet af ildsjæle, som brænder for teknologi og nye 
løsninger, men engagement er ikke det samme som uanede mængder overskud 
og tid. Ildsjæle har brug for en organisation, som støtter projektet, og et sik-
kerhedsnet i fald noget ikke virker som tiltænkt. Derudover skal implementer-
ingsopgaven prioriteres, og der skal afsættes tid, så opgaven ikke lander oven i 
alt det andet arbejde, en ildsjæl, som alle andre, også har.

MÅL OG EVALUER
Lær af dine egne erfaringer og se på din proces. Hvorfor gik det godt og hvor-
for gik det knap så godt? Én ting er at se på, om man nåede målet, men det er 
mindst lige så vigtigt at forstå, hvordan man kom derhen.

TRO IKKE DET ’BARE LIGE ER NOGET MAN GØR’ - SELV SMÅ ÆNDRINGER 
KAN HAVE STOR BETYDNING FOR BRUGEREN
Mennesker er vanedyr og kan derfor godt lide at føle sikkerhed i det, de gør. 
Derfor kan selv den mindste ændring i rutiner og arbejdsprocesser skabe mod-
stand, da mange brugere opfatter forandring som en trussel mod det trygge. Så 
sørg for at have indblik i brugernes hverdag og støt dem i processen.

EFTER IMPLEMENTERING

KVALIFIKATIONER OG KOMPETENCER ER IKKE DET SAMME!
At give mennesker kvalifikationer på et kursus er ikke det samme som at give 
dem kompetencer. Der er stor forskel på at sidde i et undervisningslokale og at 
skulle ud og anvende det i virkeligheden - det er derfor lige så vigtigt (hvis ikke 
vigtigere) at støtte opbygningen af kompetencer i det daglige arbejde.

SØRG FOR AT ANSVARET FORDELES OG PRIORITERES
Når et projekt går i fuld udrulning, får ildsjælene ofte rollen som superbrugere 
og supportfunktion. Men når de ikke er der (fordi de skal passe deres
arbejde), står de resterende brugere tilbage med problemerne og uden løsning. 
Sørg derfor for, at der altid er hjælp at hente, og at flere kan tage over, hvis der 
skulle opstå problemer.

DEL VIDEN OG ERFARINGER OG FORTÆL DEN GODE HISTORIE
Andre kan også lære af dine erfaringer, så dokumenter dem og del dem!

“Velfærdsteknologiske projekter viser som regel, at 20 
procent af udfordringerne relaterer sig til teknologien, 
mens de resterende 80 procent er organisatoriske 
udfordringer”

Kasper hallenborg
Lektor ved Mærsk Instituttet, i Altinget
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